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 روزنه

لدو   ديدده باشد د در كندار مردمدان بیسدواد و سداده      ای را شايد تصاويری زندده از بتكدده  

يداب  كده دو كده بهدم     پروفسرها و دكترها و مهندسها و مخترعدان و دانمدمندان  را نیدی مد     

تدرا  آنهدا را از   های سخت خارا كه پتدك سدنگ  چسپانده جلوی روی خود گرفته از سنگ

خواهد تا ن يك  از سنگ م كنند. آطلب راز و نیاز م  ،نقش و نما دادهو جان كنده كوه ب 

خواهد درمان بیماری ال عالج كور فرمول بمب اتم را برايش بگمايد، و اين ديگری م  گره

 ايدز را بدو نمان دهد، و سوم  در بحری ديگر است و چهارم  را حاجت  ديگر..

يداب .  پرسدتان مد   پرسدتان و موسد   پرستان و قبرپرستان و عیسد  همین تصوير را نید آتش

غیهای متفكر جامعه و مبتكدران و انديمدمندان علدوم و تكنولدونی آنهداي  كده در سداختن        م

كنند چدون بده دايدره آخدرت سداز و      های كلیدی ايفا م گیری آن نقششكل زندگ  نوين و

رسند مهار خود را به دست تقلید كوركورانه هدف اساس  خلقت و زندگ  پس از مرگ م 

 سپارند!ی م جامعه فرسوده و میراث كهن پدر

شود. انديممندان متأسفانه همین تصاوير با آب و تاب خود در جوامع اسالم  نیی ديده م 

مداران و متفكران  كده عدالج درد بیمارشدان، و يدا گدره كدور كارشدان، و يدا حدل          و سیاست

 پالند!شان را نید شیادی مذهب فرو  و يا كنج قبری خمو  م ممكالت

 مد. نام مادر: فاطمه. ديانت: اسالم...نام: محمد. نام پدر: اح

 اين است دلیل و برهان مسلمان  جمع غفیری از مسلمانان..

 اسالم وراثت ..

داند. ايمان يا بداور بدر وحددانیت پروردگدار     قرآن نقطه آغازين پذير  اسالم را ايمان م 

و چدون  دواندد  يكتا و نبوت فرستاده و رسول او. بداوری كده در عمدج وجدود فدرد ريمده مد        

گردد. و او با ايمان و باور و يقیند  ثابدت كده    ای روشن در جلوی چممانش نمودار م پديده

دهدم كده   : شهادت و گدواه  مد   راندنیست از ته دل بر زبان م هیچ شك و ترديدی در آن 

دهدم كده محمدد    هیچ خالج و معبودی نیست مگر پروردگار يكتدا، و شدهادت و گدواه  مد     

 ت.رسول و فرستاده اوس

 .«أشهد أن محمدا رسول اهللأشهد أن ال إله إال اهلل و» 
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راند؟!.. تنها كس  كده حقیقدت را   شهادت يعن  قسم و سوگند.. چه كس  قسم بر زبان م 

 آنچنان شناخته باشد كه گويا با ديدگان خود ديده است..

ندیم سدخن   آيد، آمار بمری از عدد ملیدارد و  چون از اسالم و مسلمانیت حرف  به میان م 

سر دهد و چهره دنیا  گويد. آيا امكان دارد يك پنجم كره خاك  ندای محمد مصطف  م 

 چنین دگرگون و پريمان باشد؟!

در جوامع اسالم  امروزی رنگ پوست، حسدب و نسدب، ند اد و ملیدت كده انسدان را در       

يددا مكانددت اجتمدداع ، پددول و ثددروت، و جايگدداه و منصددب  كسددب آن هددیچ نقمدد  نبددوده، و

شوند! تقوا و پرهییكاری كلمدات نامدأنوو و گنگد  هسدتند كده      معیارهای برتری شمرده م 

 كمتر كس  معنا و مفهوم آنرا شنیده است. 

مفهوم درست اسالم و درک مفاهیم آن را شايد كمتر مسلمان  هضم كرده باشد. و كمتدر  

خدود و خددا و   ، عبدادات، ديدن و شدريعت، حقدوق     نبدوت اسالم، ايمان،  مسلمان  است كه از

 و دايره مسئولیت و واجبات خود اطالع دارد. بندگان و ساير مخلوقات،

سايه سنگین اسالم وراثت  بر شخصیت فرد مسلمان چیره گمته، در بیمتر موارد اسدالم در  

ای از آداب و رسوم و حركات و شكل و شمايل ماهیت و اصالت و بار خويش را از مجموعه

 دهد..دست م 

ای آنرا بار همان پیرهن  است كه بر تن مسلمانان شناسنامهب  خاصیت و ب  و اسالم خنث 

 كن ..مماهده م 

تدوان   ها و اساسدنامه و الفبدای مسدلمان بدودن را از البدالی صدفحات ايدن كتداب مد          پايه

 برچین ..

 ملتدد  را رفددت چددون آيددین ز دسددت   
 

 مثل خاک اجیای او از هدم شكسدت  
 

 بددسهسددت  مسددلم ز آيددین اسددت و    
 

 بددداطن ديدددن نبددد  اينسدددت و بدددس  
 

 تو همد  داند  كده آيدین تدو چیسدت؟      
 

 تو چیست؟ (1)زير گردون سر تمكین
 

                                           

 .قدرت، توانایی -1
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 آن كتدددداب زنددددده، قددددرآن حكددددیم 
 

 حكمددددت او اليیالسددددت و قددددديم 
 

 ندددددوع انسدددددان را پیدددددام آخدددددرين  
 

 (1)«رحمةةةل المةةةاام   »حامدددل او 
 

 ارج مدددد  گیددددرد ازو نددددا ارجمنددددد 
 

 بنددده را از سددجده سددازد سددر بلنددد    
 

 گددر تددو مدد  خددواه  مسددلمان زيسددتن 
 

 نیسددت ممكددن جددی بدده قددرآن زيسددتن
 

 از تددالوت بددر تددو حددج دارد كتدداب    
 

 تو از او كام  كه مد  خدواه  بیداب   
 

اسدالم  را در شدبه قداره هندد و پاكسدتان        نگارنده اين كتاب جیئ  از نهضت بیدارگراي

با او همراه شدوند، قبدل از   رهبری نمود. مسلمانان  كه عالقمند بودند در مسیر دعوت اسالم  

را درک كدرده، شدهادت و   اينكه عهد و پیمانمان را بپذيرد از سر نو بدا اسدالم آشدنا شدده آن    

راندندد.  را بدر زبدان مد     وحدانیت پروردگار و رسالت حضرت محمد مصدطف    به گواه 

و  يك خانه تكان  داخل ، و يك شستمو و مراجعه خود، و پاک كردن لباو از گرد و غبدار 

 باورها و تقلید كوركورانه.. ستردود و خاك

زبان دنیاا   04اگر بدانی در کمتر از چند سال پس از میالد این کتاب، به بیش از 

هاا  دنیاا از   ترجمه و چاپ شد. و بدانی که از روز والدت آن تا به امروز چاپخاناه 

 اند، به اهمیت آن پی خواهی برد..چاپ مجدد آن باز نایستاده

نگارد، و سرتان را ای جديد برايتان م كند.. شناسنامهب شما را با خودتان آشنا م اين كتا

ات پداک، سدعادت و شدادكام  را ارمغدان زنددگیت      گیدرد، غدم و انددوه را از چهدره    باال م 

 كند..م 

 كند.شخصیت  نوين از شما به جامعه معرف  م 

و غدذای رو  و وجددان سداير     اين كتاب نه تنها نیاز مبرم شماست، بلكه حاجدت اساسد   

 دوستان و عیيیان و اطرافیان شماست..

                                           

﴿ی ی شریفهبخشی از آیه -1                  ﴾  701سوره انب اء/آیه. 
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محدروم ماندده، كتداب را بده او      «مبادی اسدالم »اگر چنانچه كس  را يافت  كه از خواندن 

 معرف  كن تا چون شما والدت جديد خود را جمن گیرد..
 

 دکتر علیرضا دلیری

 



 :فصل اول

 اسالم

 ده است؟ ش نامیدهاسم  چرا دین اسالم به این

 .کفر و عواقب زشت آن  ضررهااسالم، حقیقت اسالم، حقیقت کفر،   ى کلمهامعن

 :وجه تسمیه

 شده است؟ نامیدهچرا دين اسالم به اين اسم 

 نامیدده همه اديان مختلفى كه در روى زمین وجود دارند، بده ندام هداى مخصدوو بخدود      

 ه ملت معینى نسبت داده شده است. ، به اين معنى كه هريك يا به نام مرد خاو يا باندشده

اين كیش  سسؤگرفته و كیش بودائى به نام )بودا( م ؛مثالً: دين مسیحى نامش را از مسیح 

سدس و پرچمددار ايدن ديدن ممدهور گرديدده       ده، دين زردشتى به اسم زردشت مؤمعروف ش

 است.

گرفتده، بده ندام     معروف بده )يهدودا( رواج   یمناسبت اينكه در میان قبیله نیی به دين يهودى

مگر كدیش اسدالم كده نده بده ندام مدرد         ،... يهوديت شهرت گرفته است و همچنان ساير اديان

شده و نه به نام ملت معینى، بلكه نام اسالم داللدت بدر صدفت خاصدى دارد كده       نامیدهخاصى 

 همین صفت، متضمن معنى كلمه اسالم است.

ديدن نده فدردى از افدراد بمدر دخالدت        به طوريكه از ظاهر اين اسم پیداست، در ايجاد اين

فدرد يدا بده     بده   داشته و نه اين دين مخصوو است به ملتى از ملل عالم. اين دين هدیچ نسدبت  

يا به ملتى ندارد بلكه هدف اين دين آنست كه همه مردم روى زمدین بده صدفت اسدالم      ملك

در حدال حاضدر،    میين باشند. بنا بر اين هركسى چه در گذشته داراى چنین صفتى بوده و چه

د و هر كس در آينده نیی به چنین صفتى مدیين باشدد، مسدلمان خواهدد     شوم مسلمان شناخته 

 بود.

 اسالم: یمعنى کلمه

الم اسد  یى لغت عربدى مراجعده كنیدد، خواهیدد دانسدت كده معندى كلمده        هاكتاباگر به 

و بدون اعتراض.  نندهككننده و نهىر و نهى امريعنى پذيرفتن ام «تسلیم و امتثال»عبارتست از 
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ن بده فرمدا   شده است كه اطاعت امر خدا و تسدلیم شددن   نامیده «اسالم»اين دين از آن جهت 

 آنست. یالزمه -بدون اعتراض- خدا

 حقیقت اسالم:

اسدت، مدثالً    و قدانون خاصدى   اى معدین مسلم است كه هرچییى در اين جهان تدابع قاعدده  

معینى هستند كه به قدر موئى از اين قانون تخطى و گان همه تحت قاعده آفتاب و ماه و ستاره

 ند.كنم تجاوز ن

گردد و از آن مقدار و مییانیكه از لحاظ زمان و حركدت و سدیر   زمین به دور محور  م 

د. آب و هدوا و ندور   شدو م ر و تبديلى در آن ديده نیترين تغیبراى آن مقرر گرديده كوچك

 .حرارت، همه و همه مطیع نظم خاصى هستند

اى دارند كه رشد و نمو و افیايش و كداهش زنددگى   جمادات و نباتات و حیوانات ضابطه

گیرد! حتى انسان وقتى كه در وضع وى دقیج جی به موجب آن ضابطه صورت نم  مرگمانو 

زيرا جی اين نیست كه او نفدس بكمدد    دبینید از هر جهت مطیع ضابطه طبیعت استشويد! م 

كه براى او مقرر كرده شده است و طبج همان ضدابطه او بده آب و    مگر مطابج ضابطه طبیعتى

غذا و نور و حرارت احساو احتیاج كند، راهى ندارد و همچنین حركت قلب انسان و جريان 

خونش و دستگاه تنفس وى تابع همین قانون است، و نیی همه اعضاى بدن انسان مانندد مغدی و   

همه و همده   ...و  و زبان و چمم و بینى و گو معده و ريه و اعصاب و عضالت و دست و پا 

گفتار اينكده وظدائفى را    یو خالصه .مقرر و معین است هاآنند كه براى   امطیع همان قانون

ند چییى جی آنچه طبیعت متصور داشته، نیست و راهى ندارند دهم كه همه اين اعضاء انجام 

 دستورى كه معین شده عمل كنند.ه مگر اينكه ب

كده در ايدن جهدان حكومدت      ایجانبده آنچه گفته شد، بايد دانست ايدن قدانون همده     بنا بر

خاک در زمین مطیدع   ذرهترين كره در آسمان، تا كوچك نيتربیرگد و همه چیی از كنم 

و تابع آن هستند و از اطاعت آن سرپیچى ندارند، قانونى است كه فرمانرواى جلیل و مقتدرى 

رفته، مطیع و تدابع ايدن   در آسمان و زمین و بین اين دو قرار گ آن را وضع كرده و چون آنچه

 در اين صورت بايد گفت: قانون است،
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همه جهان مطیع و فرمانبردار قانون و امر همان فرمانروايى هسدتند كده آن را وضدع كدرده     

 است.

زيدرا بده    دبا توجه به اين معانى روشن و آشكار است كه اسالم ديدن سراسدر جهدان اسدت    

قبالً دانستید معناى اسالم عبارتست از: تسلیم امتثال، يعنى پذيرفتن امدر و نهدى امدر     هك یطور

 كننده، بدون اعتراض.

يعنى مسلمانند و همچنین درخت و سدنگ و   «مسلِمُ»آفتاب و ماه و زمین  صورت نيادر 

ات شناسد و منكدر وجدود خددا و آيد    كه خدايش را نم  چهار پايان نیی مسلمانند، بلكه انسان 

  فطرتاز لحاظ  ،د، يا براى خدا شريك قائل استكنم اوست و يا اينكه غیر خدا را عبادت 

خدا وضع  كه  قانونجی به موجب  بر اساو آن آفريده شده، مسلمان است. به دلیل اينكه كه

كلیده اعضداى بددن     گیرد. و همچندین اسدت  كرده، والدت و حیات و مرگ وى صورت نم 

زيرا پیدايش و رشد و حركت اعضاى بددن انسدان جدی     دم دينى ندارنداسال كه جی دين انسان

گیرد. بلكه حقیقت امر اينست زبانى را ديگرى انجام نم  لهیوسبه موجب همین قانون الهى به 

برد، بذاته ى و نظر از جهت شرک و كفر و جهالت و سفاهت به كار م أكه انسان در اظهار ر

و همچنین سرى را كه انسان با كمال كراهت خداطر در   ،ردجی دين اسالم راهى و طريقى ندا

جدی   فطرتى كه به موجب آن آفريده شدد  د، بر حسب انگییه و عاملكنم برابر غیر خدا خم 

جايگاه محبت و احترام غیر خدا   اسالم دينى ندارد، و نیی قلبى را كه از روى نادانى و سفاهت

مان است. بنا بر اين بايد گفت: همه چیی مطیدع  د، بر حسب فطرت نهاد اصلى، مسلدهم قرار 

 امر و تسلیم فرمان خداوندى است.

: ميیگدو  مد نگدريم و  حاال كه اين مطلب روشن شد، از وجه ديگرى به ايدن موضدوع مد    

 انسان در زندگى دو جهت مختله دارد.

جهت اول اينست كه او همانند ديگر مخلوقات به همه صورت مطیع قانون فطرت است و 

 ت او مجبور است كه پابند آن قانون ماند.ز جبلّا

جهت دوم اينست كه به انسان عقل و نیروى فهم و تأمل و قددرت ابدراز و نظدر داده شدده     

گدردد.  د و به امدرى ديگدر منكدر مد     شوم است. بدين مناسبت به اختیار خود به امرى تسلیم 
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جهات مختله زنددگى خدود     پسندد و براىدارد و راه ديگر را نمىيك راه را دوست م 

د كه ديگرى وضع كرده است. از ايدن  شوم د، يا اينكه تابع نظام و رنيمى كنم قانون وضع 

انسدان بده قدانون    جهت برخالف ساير مخلوقات اين دنیا كه تابع قانون معین و مسلمى هستند، 

ى عقیدده و  د مقید نیست، بلكه در راى و عمدل داراى آزادى فكدر و آزاد  معین و مسلم اصلى

 د انتخاب كند.توانم د ينظر است، و هر نظرى را كه پسند

يك جداگانه در زندگى انسان وجود دارد. به لحاظ جهت اول  اين دو جهت مختله، هر

د باشد  اناست و مجبدور اسدت كده مسدلم     انت مسلماو مانند ساير مخلوقات اين جهان، از جبلّ

 چنانكه قبالً معلوم شد.

ار است كه مسلمان باشد يا غیر مسلمان و همین اختیار است كه انسان از جهت دوم او مخت

 د.دهم را دو نوع قرار 

دهنده به او ايمان دارد و او را پرور  شناسد وا  را م نوع اول انسانى است كه آفريننده

كده در   طدور همدان د و با اختیارى كده در زنددگى خدود  دارد،    دانم و مالك و آقاى خود 

. ايدن  كندد  مد ى تابع قانون طبیعى اوست از قانون شرعى او نیی بده اختیدار پیدروى    حیات جبر

زيرا حیات او  دچنین كسى مسلمان كاملى است كه اسالمش را به سرحد كمال رسانیده است

كده قدبالً بددون احسداو و      چنین كس  به صورت اسالم درآمده است و در چنین وضعى عیناً

اينك با قصدد و عمدد    میل و رغبت اسالم را پذيرفته، وا كمال شعور مطیع قانون بوده اكنون ب

عالم شده و دانسته است كه اين دانش و معرفت   به راستزيرا  دمطیع قانون خدايى شده است

به او بخمیده است. و بديهى است چنین كسدى داراى عقدل پختده و    عالم و مهربان  ي خدارا 

جی آن خدايى  برده و سپس تصمیم گرفته كهفكر محكمى گرديده است زيرا فكر  را بكار 

را كه موهبت فهم و رأى در امور را به او عنايت فرموده، كسى را نپرستد. و بداز مسدلم اسدت    

زيرا جی به  دكه زبان چنین كسى از روى كمال صدق و راستى به حج ناطج و گويا شده است

 ی ديگرى اقرار و اعتدراف نددارد  او داده به چی خداى يگانه و متعالى كه نیروى نطج و كالم به

 ... د
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تو گويى در سراسر حیات چنین كسى جی صدق و راستى، چییى ديگدرى وجدود نددارد،    

 زيدددرا بدددا اختیدددار و آزادى تدددام و تمدددام و همچندددین بدددال اختیدددار در هدددر حالدددت او مطیدددع 

ن قانون خدا شده و امر او را گردن گذاشدته اسدت. در نتیجده بدین او و سداير مخلوقدات جهدا       

زيرا حاال ديگر جی خداى حكیم و علیم  دآشنايى و انس و الفت برقرار گرديده است یرابطه

سدتد. انسدان در   پركه همه مخلوقات تابع قانون و مطیع امر او هستند، او چیدیى ديگدر را نمدى   

 آنجايیكده ، و از ردید گ ميعنى نايب و جانمین خدا در روى زمین قرار  "خلیفه "چنین حالى 

نیدی مالدك همده چیدی شدناخته       دنیا است متعلج به خدا است، جانمدین و نايدب خددا    هرچه در

 د.شوم 

 حقیقت کفر:

آمده و در سراسدر   ایبه دنكه مسلمان  شود مدر برابر چنین كسى، انسان ديگرى نیی يافت 

بدون اينكه خود  احساو كند و بدون اينكه توجه داشته باشدد، مسدلمان    ا  زندگدوران 

را بكار نبرده تا اينكه بداند چه كسى او را آفريده  ا  علمت، لیكن نیروى عقلى و زيسته اس

و چمم و گو  او را باز كرده است. اين چنین كسى چون در امدور حیداتش حدج تصدرف و     

مداخله و آزادى عمل دارد و به عبارت ديگر چون مختار است، از اطاعت خدا منكر گرديده 

رده تكبر ورزيده، و مطیع قانون شرعى خدا نمده يا نسدبت بده   و از پرستش خدا خود دارى ك

دلیل بر يگانگى اوست ايمان نیاورده، اين چنین كسى كافر  كه  اتيآخدا شرک ورزيده و به 

زيرا معنى كفر عبارتست از پوشیدن و سرپو  گذاشتن و وارونده كدارى كدردن. و بده      داست

ندد كده فطدرتش را پوشدیده و     گويمد   "كافر "وصفش را گفتیم از آن جهت  چنان كسى كه

سرپوشى از نادانى و سفاهت روى فطرتش گذاشته، و حال اينكه قبالً دانستید كه اين مرد جی 

اسالم زائیده نمده و هیچ عضوى از اعضاى بدن او جی مطابج فطرت اسالم كارى را  فطرتبر 

. ولدى از  گدذرد  نمد جدی طبدج سدنن اسدالم      گدذرد  مد و آنچده در اطدراف او    دهد نمانجام 

از جهدل و سدفاهت پوشدانده فطدرت دنیدا و فطدرت        یاپدرده  یلهیبده وسد  عقلش را  آنجايیكه

و به خالفش  انگارد مبصیرت وى مكتوم مانده است او به خالف فطرتش  یخود  از ديده

كه چنین كسى قواى فكرى و عملى خود  را  دیكن م، مالحظه كند مراه ورزيدن را سعى 
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انديمد مخاله فطرت اوست بیند و مىبرد و آنچه را م مخاله فطرتش بكار نمى جی در راه

مگر اينكه فطرتش را باطل و ضايع سازد. با توجده بده ايدن معدانى      دارد نمو هیچ گامى را بر 

هاى او را بسدنجید و  وارونه كاری یمقدار و مییان ضاللت و گمراهى كافر و اندازه دیتوان م

 ین نمايید.مقدار آن را تع

 کفر و عواقب زشت آن: یضررها

    .و بس كفر نادانى است، بلكه نادانى حقیقى همین كفر است 

 خدايش را نمناسد؟ كه  كسباالتر از جهل   و چه مصیبت تربیرگچه نادانى 

بیند كه شب و روز در حركت اسدت و  چمم خود دستگاه عظیم اين جهان را مىه كافر ب 

بده ايدن حركدت     راآنآفريدده و چده كسدى     راآنچه كسدى   داند نمى بكار خود ممغول، ول

و  میكلسد و سدديوم و   آهن و اكسی ن عى ذغال و انچه ص داند نمو نیی  ،است واداشتهمستمر 

گدران  عقل را بهم در آمیخته و از اين تركیب چندین موجدود عظدیم و    جان و بىساير مواد ب 

  بنام انسان بیرون آورده است؟ یاهيما

را ببیند كده   از اطراف جهان، اشیاء زيادى یاگوشهآور نیست كه انسان در هر آيا شگفت

از لحاظ هندسه و رياضیات و شیمى و ساير علوم  به خودآمیی آن خود وضع و زيبايى تحسین

عقل وى او را به شناختن خداى  حال نيااست و با  یمانند  بنیازمند براعت و مهارت نادر و 

 ، علیمى كه به صنع و ايجاد آن پرداخته، رهبرى نكند؟عیيی حكیم

كمى فكر كنید آيا ممكن است، دريچه علم صحیح بروى چنین مردى كده حتدى از مبددأ    

 شود؟  گمودهعلم غفلت دارد و به گمراهى افتاده 

 تفحد  مسلم است چنین كسى به هر اندازه در تفكر و تجسسى بكوشد و در راه بحث و 

هاى حیات رهبرى كند، راه از شعبه یاشعبهبه طريج مستقیمى كه او را به  هگاچیهتال  كند، 

 پیدا نخواهد كرد.

زيرا اين چنین كسى از همان آغاز امر با تاريكى و نادانى روبرو شده و طبیعى است كه در 

 پايان امر نیی وضع او چنین خواهد بود.
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 لید بده دل كفدر اسدت و بدس...     ها هماندا ترين ظلمو زشت نيتربیرگكفر ظلم است بلكه 

آن نیست گذاشته شدود و بدا اجبدار     یدر محلى كه شايسته اينكه، معنى ظلم اينست كه چییى

 در جايى بكار برده شود كه مناسب فطرت و طبیعت آن نباشد. ء شآن 

قبالً دانستید كه آنچه در زمین و آسمان وجود دارد مطیع امر و فرمانبردار حكم و دسدتور  

و حتى انسان و بدن وى و تمام اعضاى بدنش جی بدر ايدن    ،مفطور بر فطرت اسالمخداست و 

 نیامده اند. به وجودفطرت 

بده انسدان داده اسدت ولدى     را بلى، بدون ترديد خدا مقدارى از حج تصرف در ايدن اعضدا   

تصرفى در اعضاى  گونهچیهآنچه فطرت انسان اقتضا دارد اينست كه: بدون رضاى آفريننده، 

. او برد مبكار  فطرتماناين همه اعضا را خالف  كند مننمايد ولى آن كسى كه كفر بدنش 

قدانون فطدرت    كه  حال. در آن كند مغیر از خدا پر  ب خود را از محبت و احترام و تروقل

كه انسان قلبش را با نور خدا روشن نگاه دارد و آن را جايگاه محبت به خددا و   كند محكم 

نیاز يگانه بترسد و بس، او تمام اعضداى  رام او قرار دهد و فقط از خداى بىمركی اجالل و اك

بدن را و آنچه را در اين جهان در اختیار  داده شده است در طريج خالف رضاى خدا بكار 

كه جی مطابج قانون خداى متعال عملى  كند مبه انسان حكم ی برد و با اينكه طبیعت فطرم 

 بده خددا  اء را در راه خالف بكار نیندازد و در ايدن صدورت شدما را    را انجام ندهد و اين اعض

كه در سراسر حیات بر همه چیی حتى بر نفس خدويش سدتم    تر از كس سوگند، بگويید ظالم

 كیست؟ دارد مروا 

كفر نه فقط ظلم است و بس، بلكه سركمى و تعدى و احسان ناشناسى و لجاجدت و عنداد   

 و انكار نیی است.

 اشیايى را كه انسان در اختیار دارد، مال خود اوست؟ همه نيا دیكن مآيا تصور 

 بايد پرسید چه كسى عقل و مغی انسان را آفريده است؟

 ؟عیوجلآيا اين كار را انسان كرده يا خداى  

و باز بايد پرسید: چه كسى قلب و زبان و چمم و گو  و دست و پا و ساير اعضداى بددن   

 انسان را آفريده است؟
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 اين كار را انسان كرده يا خداى متعال؟آيا  

خود  آيا انسان یهایچ، آفريننده اين همه ندیب مكه انسان گرد و پیش خود  ي یهایچهمه  

 ؟ است يا اهلل متعال

ها را به اين خوبى ساخته و پرداخته و آن را مفید و نافع قدرار داده و در  چه كسى اين چیی 

 مندى خويش بكار برد؟اى بهرهرا بر هاآندسترو انسان گذاشته تا 

 ها را انسان كرده يا خداى سبحان؟آيا اين كار

 :ديیبگوبايد و شايد كه  هاپرسشبه ناچار در پاسخ به همه اين 

همه اين اشیاء از آن خداى يگانه است و او است كه ايدن همده اشدیاء را آفريدده و چندین      

اشیاء خداوند است و او اسدت كده    ههم نياخره مالك داده و باآل هاآنهاى خوب به صورت

 اين همه نعمتها را به انسان ارزانى داشته است.

اگر حقیقت امر چنین باشد و بدون ترديد امر واقعى غیدر از ايدن نیسدت. پدس چده كسدى       

تدر از آن كسدى اسدت كده عقدل خددا داد را در راه       تر و متعددى تجداوز تر و متر و گمراهظالم

 برد؟خالف رضاى خداى متعال بكار 

 گردد؟ خمم و سخط خدا  سازد كه موجبدا داد را مملو از چنان افكارى و قلب خ 

وادار  ي كارهارا به  هاآنو زبان و چمم و دست و پايش را كه خدا به وى ارزانى فرموده 

 منافى احكام و اوامر خداوند و منافى رضاى او است؟ كه كند م

حج خدمتگیاريش را رعايت نكند، باغى و خدمتگیارى كه نان آقايش را بخورد و  آرى!

كه بدرخالف دسدتور دولدت عمدل كندد و از      و همچنین كارمند دولتى  خواهید دانست طاغى

حدج   خیانت خواهید دانست و شخصى كه محكوم بهرا استفاده نمايد،  اختیارى كه دارد سوء

 كرد...  دوستى و محبت رفیج و دوستش را رعايت نكند، به حج ناشناسى محكوم خواهید

ناشناسدى وى  و حدج  با همه اين احوال بايد توجه داشت كه حقیقت كفران انسان و طغیدان 

 زيرا بايد پرسید:  ددر برابر احسان ديگرى را چه نسبت با كفران احسان در مقابل پروردگار

همه  از كجا آمده است جی اين نیست كه آن رساند مآن رزق را كه شخصى به ديگرى 

 از كجا است؟ كند مكارمندان خود را وديعت  دولت كه یاریاختاز خدا است. 
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، پس انسان چه حقى دارد كده بدر   او قوت فرمانروايى ارزانى فرمودهاين خدا است كه به  

 ديگرى منت بگذارد؟

 و چه قدرتى دارد كه به ديگرى احسان بكند؟ 

انسدان اعطدا    هخددا بد   ايدن نیسدت كده     همه و همه قدرت احسان و توانايى نیكوكارى جی

 فرموده.

، حدج پددر و مدادر اسدت.     ردیگ مانسان قرار  یاين دنیا بر عهده حقى كه در نيتربیرگ

 لیكن بايد پرسید: چه كسى اين مهر و محبت اوالد را در دل پدر و مادر جاى داده است؟ 

همده زحمدت   ن و چه كسى اين حس ترحم را به مادر داده كه بار حمدل كدودک را بدا آ   

 همه ممقت آن را بر زمین بگذارد؟ ن ند و با آتحمل ك

شیر براى كودک ارزانى فرموده است و چه كسدى در دل پددر    ی مادر چه كسى در سینه

و بدا كمدال اطمیندان در راه    آورد به طیدب خداطر   عرق جبین بدست مى انداخته كه آنچه را با

 كند؟  خرچ "گوشت ناچییى پارچه"يك 

را در طريدج تعلدیم و تربیدت او صدرف كندد و       ان و مدالش و تا سرحد فداكارى وقت و ج

 آسايش و آرامش را از دست بدهد؟

 :ديیبگوبه من  دهم مشما را به خدا سوگند 

 خداوندى و ربوبیت كه به خدا ايمان نداشته باشد و به از كفر كس  رسواترتر و آيا فضیح

 وجود دارد؟ كفرى ،نداو اعتراف نكرده باشد و از اطاعت و امتثال امر او سرباز ز

از ايدن و نیدی    آورتدر شدرم تر از اين و غدر و مكرى و زننده و آيا سركمى و طغیانى زشت

 وجود دارد؟ تر از اينعناد و لجاجتى شديد

نا پیدا است،  در آنجائیكه خداى متعال مالك كمورى است عظیم كه مبداء و منتهاى آن 

بسیار بیرگى را براى شدناختن   یهانیدورب كند وكوشش  تواند م جايیكهگو اينكه انسان تا 

 او بكار اندازد!  انتهاىمملكت بى

آيندد، همده از   كه آنقدر بیرگ به نظر مى یشمار بزمین و آفتاب و مريخ و ساير كرات 

طفالن بر اشاراتش همه همانند گويى او كوچك و حقیرند،  انتهاىآن او و همه در كمور بى
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ل او هسدتند، و او  و زمین بدون شريك و منازع مدا  هاآسمانهاى ينهدر گرد  اند و خی وقت

او محتداج اندد ولدى او بده      نیاز و كريمى است كه همه موجدودات بده  بى یآن خداى بخمنده

احدى محتاج نیست. در اينصورت اگر اين مخلوق ناچیی ضعیه كافر شود، چه زيانى خواهد 

 توانست به او برساند؟

 رد به سود اوست و اگر كافر شود به زيان خود اوست.بلى اگر ايمان بیاو

، آنگداه  شدود  مد از نتايج حتمى كفر و طغیان اينست كه زيان و عصیان براى انسان نوشدته  

زيدرا علمدى كده     دصدحیح وارد نخواهدد شدد    در راه علدم مسدتقیم و داندش    وجهچیهديگر به 

 یله شود تا اينكه انسان چییىوس ممكن است نباشد، چگونه خود یشناختن آفريننده یوسیله

 ديگر را به طور صحیح بمناسد؟

ديگر اينكه عقل كافر ناگیير است كه در هر شأنى از شئون حیات در راه كج بكار  ینكته

به شناسدايى چیدی    تواند م نداشته باشد چگونه راه ا نندهيآفرزيرا عقلى كه به شناختن  دافتد

 درستى پیدا كند؟ ديگر راه

 و در هر امدرى از امدور  بده    برد به سرسرگردانى  شخ  كافر ناچار است با جيطر نيبد

در نتیجده آن اخدالق و تمددن و معاشدرت و معیمدت و       مبتال گردد و ومیدیناز  پس ومیدین

 مقرون شود، آنگاه چنین كسى مفسدى خواهد بدود كده   حكومت و سیاستش با فساد و تباهى

بازى كند و انواع و اقسام سدتمگرى و سدنگدلى را    در روى زمین خون ريید و با حقوق مردم

 را تیدره  حیات یاين طريج با افكار فاسد و اعمال نارواى خود  صفحه مردم بچماند و از به

 و تار سازد.

چده بدیرگ،    و چه كوچدك  دچییى هرفر چنین خواهد بود. اما در آخرت وضع دنیاى كا

 د داد.د و علیه او شهادت خواهايستا در برابر او خواهد

 ی ستمگری شخ  كافروسیله كه یهایچعدالت خداى متعال آن همه  یآرى در محكمه

هدر   بودند، نالش خواهد كرد. عقل و قلب و چمم و گو  و دست و پاى شخ  كافر حتدى 

 حال خواهند داد و خواهند گفت: خواهند كرد و عرض خالف او شكايت موئى از بدنش بر
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دنیا بر تو خروج كرد و از نام تو روى برگردانید و ما را هم  بار خدايا! اين ظالم در زندگى

 !معصیت تو بكار انداخت اجبار و اكراه در طريج با

و نده   فروشدى، نده شدفاعتى    و نده  خريدى است عادالنه ايكه در آنجا نه یمحكمهبلى، در 

صدیت  و در آن مع نمدوده  دوستى و رفاقتى حتى آن زمین كه روى آن گام نهاده و يا سكونت

 خداى متعال را مرتكب شده، به دشمنى او برخواهد خاست و همچنین مالهدايى را كده از راه  

حرام خرچ كرده و اشیايى را كه به طريج غصب و عدوان تصدرف   حرام كسب شده و در راه

كرده و ابیار و ادوات و نیروهايى را كه در ضمن اين ظلم و عدوان با اجبار بكار برده، همه و 

عددل الهدى شدكايت خواهندد كدرد و خدداى        یمنى او برخاسته و از او در محكمههمه به دش

ها رسیدگى خواهد كدرد و در  متعال كه حاكمى عادلتر و بهتر از او نیست به همه اين شكايت

خواهدد فرمدود و سدیاى سدتمگرى و      هايى كه كافر مرتكب شده قضداوت برابر اين ستمگری

عددذاب، سرشكسددتگى و خددوارى را بدده  ،و شددكنجهعصددیان و گناهگددارى وى را خواهددد داد 

 ستمگر خواهد چمانید.

 فوائد اسالم:

هاى كفر و عواقب زشدت آن، اكندون يدك نظدر ببینیدد راه اسدالم را اختیدار        اين بود ضرر

 كردن چه فوائد دارد.

ئى پخش شده كه هامتاى از اين جهان آيات و عالاز بیان سابج دانستید كه در هر گوشه

عظدیم و ايدن دسدتگاه پدر      یالوهیت و ربوبیت خداوند است، مثالً ايدن كارخانده   همه دلیل بر

ظم همه جانبه و مطیع قانون ثابتى كه جارى و یم كه تابع نكنم دامنهء جهان هستى را مالحظه 

امدور آن،   ید بدر اينكده: آفرينندده و اداره كنندده    دهد م ، به زبان حال گواهى باشدسارى م 

چیدی در آسدمان و زمدین     هیچ و نیروى عظیم به طوريكه یل، داراى سلطهفرمانروايى است جل

ر حسدب فطرتدى كده دارد، مانندد     نفوذ او نیست. و نیی دانستید كه انسان نیی ب یخارج از حیطه

موجودات جهان بايد مطیع او باشد چنانچه شب و روز بدون اينكه خود احسداو كندد    یهمه

زيرا اگر انسان با قانون طبیعت مخالفت كند، محال  داو است او مطیع امر و دستور و تابع قانون

تمیدی در   یعلم و نیدروى فكدر و فهدم و قدوه     یانسان را ملكه زنده بماند ولى خداىاست كه 
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اين آزادى در اصل يدك گونده امتحدان انسدان اسدت،      و میان بدى و نیكى عطا فرموده است، 

تمیدی او. ايدن آزادى امتحدان     یامتحان براى قوهامتحان براى علم او، امتحان براى دانش او و 

 تمیی و تمخی  آيدا همدواره مراقدب    یعلم و قوه یانسان با داشتن ملكهآيا كه برای ايناست 

 د.كنرا چگونه و در چه راهى مصرف م اين آزادى ، و باشداعمال و گفتار خويش م 

زيدرا اگدر مجبدور باشدد      دكند معینى را اجرا ینیست كه در اين جهان برنامه رانسان مجبو

 هدف و منظور امتحان باطل خواهد شد.

زيرا اگر در ورقه امتحانى كه  داين معنى از هر جهت روشن است و فهم آن اشكالى ندارد

شدويد كده يدك جدواب معدین را       نوشته شده باشد و شما مجبور جلوى شما میگذارند سوالى

 اهد آمد؟چه فائده اى از اين امتحان بدست خو بنويسید،

حقیقت اين است كه كفايت و شايستگى شما به طور صحیح معلوم و آشكار نخواهد شدد  

كه میخواهید بدهیدد، كدامالً مختدار و آزاد باشدید. در آن صدورت اگدر        مگر اينكه در جواب 

جواب شما درست نباشد در امتحان كامیاب و پیروز نخواهید شد و در نتیجه آن راه ترقى بدر  

دم قابلیت شما بسته خواهدد شدد. ولدى اگدر جدواب شدما درسدت بدود موفدج و          وجه عه شما ب

 خواهد شد. گمودهكامیاب خواهید گرديد و راه ترقى آينده براى شما 

به همین طريج خداى متعال انسان را براى امتحدانى كده در پدیش دارد آزادى داده و او را    

 انتخاب كند.مختار آفريده تا در طريج حیات، هر راهى را كه میخواهد 

مردى را در نظر بگیريد كه نه فطرت خود  را میمناسد و نه فطدرت ايدن جهدان را و در    

اى كه بده  و از آزادى اراده كند مخود و نیی در فهمیدن صفات او اشتباه  یشناختن آفريننده

، بدديهى  كند مصحیح نكرده راه معصیت و سركمى را انتخاب  یاو داده شده است استفاده

یدی بدین خدوبى و بددى و     تم یو قدوه  چنین كسى موفج نمده و در امتحدان علدم و عقدل    است

د. چنین كسى به زبان خود  شدهادت داده و  مانم شناسى از كامیابى محروم احساو وظیفه

تدر و ندازلتر از   يعندى عقدب ماندده    د«اسفل السافلین»كرد كه از هر جهت مردى است از  ثابت

 هركس و هرچیی!

 قبالً دانستید.شما كه  ان طوری خواهد شدپايان كار چنین شخصى هم استناگفته پید
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در برابر اين چنین شخصى، شخ  ديگرى را در نظر بگیريدد كده از هدر جهدت موفدج و      

كامیاب گرديده و البته او كسى است كه نیروى فكر  را به كار برده و از علدم و عقلدى كده    

ا  را شناخته و بدون ست. به اين معنى كه آفرينندهاستفاده نموده ا خداوند به او داده، درست

اكراه و اجبارى به او ايمان آورده است. و نیی در تمخی  بین بدى و نیكى و تمیدی   گونهچیه

بین خیدر و شدر اشدتباه نكدرده و بدا داشدتن اسدتقالل رأى نیكدى را انتخداب نمدوده اسدت. در            

كند مدانعى در راه او وجدود نداشدت.    صورتیكه اگر میخواست شر و بدى و زشتى را انتخاب 

اين چنین شخ  به فطرت خود  مطلب را دريافته و خدايش را شناخته و با اختیارى كه در 

 انتخاب بین اطاعت و معصیت خدا داشته، طاعت را انتخاب كرده است.

بايد پرسید: چه عاملى دركار بوده كه اين مرد را در امتحان كامیاب ساخته؟ و چه انگیدیه  

 موجبى او را به هدف و منظور  رسانیده است؟و 

خوبى بكار برده و از چمم و گو  و مغی   كه اين مرد عقلش را به در پاسخ بايد گفت

استفاده كرده و از ته دل تصمیم گرفته كه جدی گفتدار صدحیح و رفتدار درسدت از هدیچ چیدی        

درسدت، دلیدل و برهدان    و از اين گذشته به دلیل پیروى از گفتار صحیح و رفتدار   پیروى نكند

اقامه كرده و ثابت نموده كه حج را شناخته و ديده و دانسته تسلیم به حج گرديدده و عمدالً از   

 آن پیروى كرده است.

روشن و آشكار است كه اگر مردى با داشتن چنین صفاتى عالى در دنیدا و آخدرت موفدج    

 شود، تعجب آور نخواهد بود.

جی راه مستقیم و درست، راهى را انتخاب نخواهد  علم و عمل دانم اين چنین كسى در 

خدا و صفات او را شناخته در اصل مبدأ و منتهاى علدم و هدم معرفدت را     كه  كسزيرا  دكرد

م است كه چنین كسى امكان ندارد كه در سراسر دوران حیدات  حاصل كرده است. و باز مسلّ

  در راه هاى پیچیده و گمراهى سیر كند.

ى را كه برداشته با علم و بصدیرت بدوده و هددفى را كده در نظدر گرفتده و       زيرا اولین گام  

ايدن   .اهدد ماندد  وبر او پوشدیده نخ  گاهچیهسته است آن را هم به يقین شناخته، و مسیر راه خوا

و زمین، يعنى بده اسدرار و رمدوز كائندات كده در درون       هاآسمانچنین كسى اكنون بملكوت 
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نگاه خواهد كرد، و از طريج فلسفى به رازهداى جهدان    است و در داخل زمین نهفته هاآسمان

هاى شك و ترديد گمراه نخواهد شد هستى آشنا خواهد شد او مانند فلسفى كافر در تاريك 

را بددراى شددناختن قددوانین طبیعددت بكددار خواهددد بددرد، و   ( SCIENCE)بلكدده علددوم تجربددى 

 ورا كه خداى متعال در اين دنیدا   هاى جهان هستى را استخراج خواهد كرد و نیروهائىخیينه

هداى اسدتفاده از   ديعت گذاشته، كمه خواهدد كدرد و بهتدرين وسدائل و راه    ودر نفوو بمر ب

اهد كرد و نیروى فكرى و عملى خود  واختراع خرا وجود دارد،  هاآسمانآنچه در زمین و 

وردار اسدت و  ا بدر خد  وو از آنجائیكه اين چندین مدردى از نعمدت تقد     .را بكار خواهد انداخت

اجدازه   واه ترسد كه روز قیامت در برابر خدا خواهد ايستاد، اين دو عامل تقوى و تدرو بد  مى

نفسدانى   یهسد دچار وسو گاهچیهگامى بر دارد و  ند كه در راه سوء استعمال اين علومدهم ن

اى از مراحل سیر و حركتدى كده دارد، فريدب نفدس را نخواهدد      نخواهد شد و در هیچ مرحله

اى بدذهن  و چنین انديمده  ،مالك اين چییهاست وورد و تصور نخواهد كرد كه او صاحب خ

اين علدوم را   تواند ماو راه پیدا نخواهد كرد كه چون بر طبیعت چیره شده و پیروزى يافته او 

 یلهیبده وسد  جايی نخواهد شمرد كه  گاهچیهو چنین مردى  ،در راه نفع شخصى استخدام كند

نابود سداختن   یلهیبه وسيران كند و يا اينكه وائى را تسخیر كند و بالدى را اين علوم كموره

 دى بمر و خونريیى، در قلوب بمر ترو و وحمت ايجاد كند. ومنابع كماورزى و ناب

 فقدددط كدددار عدددالم   هددداي بددددون ترديدددد ارتكددداب ايدددن چندددین مفاسدددد و تبهكددداری  

(SCIENTIST !كافر است و بس ) 

هر اندازه بر علوم تجربى پیروز شود و در اين زمینه مهارت پیدا ه ببالعكس: عالم مسلمان، 

اهدد  وهمان نسبت بر ايمدان او بخددا خ  ه و زمین بیمتر آشنا شود، ب هاآسمانرازهاى ه كند و ب

 افیود. 

سپاسددگیارى او در برابددر نعمتهدداى او فیونددى     وو يقددین او نسددبت بدده يگددانگى خدددا     

سائل و اسدباب  و همه نيااهد شد به اينكه خداى متعال وختر خواهدگرفت، و اعتقاد او راسخ

در راه حكمدت بده بنددگان او مصدرف      راآنجهان هستى را در اختیار او نگذاشته مگر اينكه 

 مردم خیر برساند.  همهه شد تا از اين راه بخود و بوكبكند و 
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ان ارزاندى  كه خددا بده انسد   هائ اين است معنى شكر و سپاسگیارى حقیقى در برابر نعمت

 ده است.وفرم

تاريخ و اقتصاد و سیاست و قدانون   یان در تحقیج و اجتهاد  در زمینههمچنین مرد مسلم

اين است كه بین نظر  مهماى لى نكتهوماند ن از كافر عقب نمىوم و فنوآن در ساير عل و امثال

يك از ايدن علدوم   زيرا مسلمان هر  دمسلمان و نظر كافر در اين باره تفاوت زيادى وجود دارد

 یو تحقیقدات او بده نتیجده    كندد  میل را با نظرى صائب و براى هدفى صالح و مطلوب تحص

... بده ايدن معندى كده در تداريخ مدثاًل از تجربدات گذشدتگان پندد           رسدد درست و سدالمى مدى  

نگدرد و بدراى كسدب    اسباب حقیقى ترقى و انحطاط را با نظرى دقیدج مدى   وزد و علل وآممى

از  ود كوشد م ده وثر بفرهنگمان مفید و مؤ وى گذشته در تمدن هاملتآنچه براى اطالع بر 

هداى گذشدته و همچندین از گفتدار و     ال رجال اليج و شايسته و افراد صالح دورهواح وضاع وا

در گذشدته گرديدده و از    هدا ملدت فنداى   وال و، و از آنچده باعدث ز  كند مرفتار آنان استفاده 

 . كند مرا قطع كرده، اجتناب  هاآن یآورى كه ريمهزيان وب وعلل نامطل واسباب 

د كند م خاب نهائى را انتمصرف آن راه وت ومرد مسلمان در علم اقتصاد، براى كسب ثر

كه سود آن شدامل   كند مانتخاب د بلكه راهى را ومعینى تضمین ش یكه سود آن براى دسته

 مردم باشد. همه 

صلح و سلم و  كه مبادى امن و شود مام همتش صرف آن مرد مسلمان در سیاست نیی تم

 رحكومت كند، نده اينكده عدده اى معیندى بد      و نیكوكارى و جوانمردى، بر جهان عدل و خیر

ذلیل سازند، يا اينكه فردى از افدراد يدا جمداعتى از     وار وگردن مردم سوار شوند يا مردم را خ

د تا همده معتقدد   كوشم دهند، بلكه مسلمان  خويش قرار یساير مردم را بنده و برده جماعتها

ائى وديعده و امدانتى اسدت    وائى و دسدتگاه فرمدانر  قد شوند كه قدرت و سدلطه و حكومدت و آ  

بنددگان خددا    ین و بهبود زندگانى و رسدتگارى همده  كه بايد در راه سعادتمند ساخت ي خدا

افدراد بمدر    راى همده نظدر مسدلمان ايدن اسدت كده بد      د. در قلمرو قانون نیی وجهده وبكار برده ش

بدر   ود ومقرراتى را در نظر بگیرد كه حقوق و تكالیه شان در نهايت عدل و امانت رعايت ش

 یچ وجه ظلم و ستمى روى ندهد. ه هیچ فردى از افراد به
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عفاف و پاكدامنى و ترو از خدا و پیروى از حج و حقیقت، همه و همه  وامانت  وراستى 

 آيد. اخالق مسلمان از آن بوجود مى اجیائى هستند كه میاج و تركیب

 یرور  دهندده د كه خداى متعدال پد  دانم مگر اينكه  گذرد نمبر مسلمان  اىهیچ لحظه

 بس.  واين جهان هستى است و مالك آنچه در آن است اوست 

او مالدك هدیچ    و مردم ديگر دارند همه از خددا اسدت،   د هرچه دارد و هر چهدانم و نیی 

 چییى نیست. 

داند كه آنچه دارد امانتى ى جانى كه دارد و بدنى كه دارد مال او نیست، و همچنین مىحت

اى كند مگر در مورديكه رضداى  حج ندارد كه در هیچ چیی تصرف و مداخله واست از خدا 

در روزى كده در   اهلل متعدال د كده  داند مد  خره مسدلمان  آبداال  وخدا در آن رعايت شده باشد، 

اهد گرفت و با دقدت تمدام   وباز خ وها را از اامانت همه نيانیست،  وجود آن شك و ترديدى

 اهد كرد. وبحساب او رسیدگى خ

 اخالق چنین مردى فكر كنید.  یباره در وحاال بخود آئید 

كسى اسدت كده قلدبش را از پنددارها و گمانهداى باطدل تطهیدر كدرده، و          مردی اين چنین

اشته و چممانش را از بدنظرى حفاظت داشدته و  د كارى بازبدى و زشته ذهنش را از توجه ب

اين چنین مردى كسى است كه زبانش را  ،ش را از شنیدن زشت و عصیان منع كردههايگو 

د كه از گرسدنگى بمیدرد ولدى    دهم از سخنى كه مخاله حج باشد جلوگیر شده، او ترجیح 

يگرى دراز نكند، و ظلم و تعدى براى سلب حج ده دستش را ب وشكمش را از حرام پر نكند، 

و اينكده او را دار  سر  را در برابدر باطدل كدج نكندد، و لد      گامى را در طريج بدى بر ندارد، و

هددايش و هددیچ احتیدداجى از وئددى از آرزوبیننددد و بدددنش را قطعدده قطعدده كننددد! او هددیچ آرز 

كدى  نی یعدى تأمین نخواهد كرد. او مجسمهاحتیاجاتش را از راه ناممروع و از طريج ظلم و ت

اهد بدود،  وامانت خ ودر نظر او حج و صدق  وترين اشیاء نید او عیيی واهد بود، وو شرافت خ

خواهش دلش حتى  هر از وخود   یفائده ب او از هرگونهوو در راه انجام اين منظور و مطل

 ودروغ  وتدرين اشدیاء در نظدر او ظلدم     مبغوض واهد كرد، واز بذل نفس و جانش مضايقه نخ

از تدرو   وبه پیروزى باطل و ظلم راضى نخواهدد شدد    گاهچیهخره د، و باآلود باهوخیانت خ
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اهدد داد و بده هدیچ    ومنفعتدى، راه خددا را از دسدت نخ    ود وامید هیچ س ههیچ ضرر و زيان و ب

 صورت بر حمايت ظلم و ناراستى آماده نخواهد شد.

 رستگارى دنیا نیی خواهد رسید. ه بارى، چنین مردى ب

تدر از او نخواهدد   االو وبرتر  وتر تر و فاضلتر و شريهسر جهان مردى عیيیدر سرا ،آرى

د، بدلیل اينكه اين چنین كسى سر  جی در برابر خدا پیش هیچكس كدج نخواهدد شدد، و    وب

دستش جی بسوى خدا بطرف هدیچ مدردى دراز نخواهدد شدد. در اينصدورت هدیچ عداملى از        

 وتدر  نیدی در سراسدر جهدان، مدردى نیرومندد      اهدد شدد و  وامل ذلت و خوارى بر او چیره نخوع

ترسدد و  زيرا اين مرد جی از خدا از كسى نم  دتر از او وجود نخواهد داشتتر و جرىمصمم

را از راه حدج   وا تواندد  مد از كسى جی خدا امید و آرزوئى ندارد، در اينصورت چده قددرتى   

 منحرف كند؟

 كاالى ايمان او را بخرد؟  تواند موچه ثروتى 

 داهدد شدد  ويافت نخ وتر از اتمندوتر و ثرنیی بايد دانست كه در سراسر جهان مردى غنى و

همچندین تدابع شدهوات نفسدانى      وزيرا سگ دنیا نیست كه بر اين حطدام فدانى حدري  باشدد     

ت حرام چمدم  وقانع است و بر ثر دآورم چه از راه ممروع بدست آنه خود  نیست، بلكه ب

درهم و دينار حرام بر او عرضه شود، باكمدال تحقیدر و اسدتخفاف    خروارها  دوزد اگرچهنمى

 اهد كرد و نخواهد پذيرفت... ورد خ راآن

تر اطمینان، و امكان ندارد در سراسر دنیا ثروتى ارزنده وت قناعت وثر واين است سرمايه 

 تر از آن بدست آورد!گرانمايه و

تر از او در نظر مردم، پیدا مردم و عیيی تر از او در قلوبو باز در سراسر دنیا كسى محبوب

 كندد  من كم و كاست ادا وافراد را بد یق كامل همهوزيرا اين چنین مردى حق داهد شدونخ

د، بلكه بدراى سدعادت همده    كنم رفتارى نو با هیچكس بد دارد مه نیكى روا همه و نسبت ب

موجبداتى   وامدل  واينها همده ع  ... اهدوخد نم وجیائى و پاداشى براى خ هاآناز  ود كوشم 

چندین كسدى را دوسدت     كندد تدا  ادار مدى و، و همه را كند مب مردم را جذب وهستند كه قل

 بدارند و احترامش كنند و تجلیلش نمايند. 
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خره بايد گفت: در سراسر جهان مردى كه بیمتر از چنین كسى وثوق و اعتماد مردم و باآل

د و كند مد  يرا چنین كسى در امانتهاى مدردم خیاندت ن  ز دد جلب كند، پیدا نخواهد شدورا بخ

فدادار  وپیمدانى را كده ببنددد بده آن      وو هر عهدد   كند مكارى معامله وهمیمه با راستى و نیك

زيدرا   دهد نمنش، هیچ چیی را جايگیين راستى و امانت قرار ؤوماند و در هیچ شأنى از شمى

د ببیندد، خددا مراقدب او    تواند مد  او را نالى كه هدیچكس  واح ويقین دارد كه حتى در اوضاع 

ندد و از  دهمد  نمدان   واه و اعتمدادى كده بد    است، ديگر مپرو از مییان و مقدار محبت مدردم 

 ند. نمايم مراجعاتى كه در هر امرى به او 

اهید كرد كه واخالق مسلمان دانستید يقین خ ورو   و هسیر یاين معانى را در باره وقتى

د، ور مغلدوب شد  ون گردد، يا در امدرى از امد  وزب وار وخ ون وهودنیا ممحال است مسلمان در 

داشدتن چندین    زيرا ممكدن نیسدت، بدا    داهد زيستوبلكه بیمتر در زندگى محبوب و سربلند خ

 هاى جهان او را مغلوب كند. مكرمت كرده، هیچ قدرتى از قدرت واه صفاتى كه اسالم ب

دنیا، امدا در آخدرت، رضدوان و خرسدندى      اين است امتیازات مرد مسلمان در زندگى اين

اهدد داد كده نهرهداى    ورا، در باغهائى جاى خ وا واهد گرفت وخدا سراسر وجود  را فرا خ

پاو اينكه حج امانت را ادا كرده و در امتحانى كه در دنیدا  ه آب از تحت آن جارى باشد، و ب

ارى روشدن و  اسدت رسدتگ  ايدن   .دواهدد بد  واهد براى او آماده خوده، آنچه بخوداده كامیاب ب

د و بده هدیچ جدا    آورمد  مسلمان در دنیا و آخدرت مسلسدل بدسدت     یآشكار و ابدى كه بنده

 گردد. سلسله ا  قطع نم

و ومخص اسالم دين . ضمناً بايد دانست كهكه فطرت انسان است دين  واين است اسالم 

د و همچندین ايدن ديدن    اى نداشته باشنو بهره ى معین نیست كه ديگران در آن سهمو ملت امت

و میان هر ملتى و كمورى هر آنكدس كده    ،مخصوو به كمورى هم نیست بلكه در هر زمان

خدا را شناخته و حج را پسنديده، دين ايمان همین دين بوده ايمان همه مسلم بودند خدواه در  

 نامى ديگر داده باشند. راآنباشند يا  نامیدهزبان ايمان آن دين را اسالم 



 :مفصل دو

 اطاعت ايمان و

ايمان  ،يقین وتحصیل علم  یسیلهو ،معنى ايمان ،يقین براى طاعت وعلم ه احتیاج انسان ب

 به غیب. 

 يقین براى طاعت: وعلم ه احتیاج انسان ب

دن براى اجراى وآماده ب ول دانستید كه اسالم عبارتست از طاعت خداى متعال ودر فصل ا

 يم كه:پردازم اين مطلب  حضیوته . اينك بوا امروا واحكام 

سیر كند، مگر اينكده   ودر راه ا وباشد  ون اوقان وپیر واند خدا را اطاعت كند وتانسان نمى 

  يقین برسد. حده اين مطالب ب یدر زمینه وعلم ا ورا بداند  رشته مطالبى يك

اى د خدد وجواجب است اين است كه از ته دل بولین چییى كه در اين باره براى انسان وا

اهدد  واطاعدت خ  وا ازنه ود خدا يقین نداشته باشد، چگوجوزيرا اگر ب دمتعال يقین داشته باشد

 اهد شد؟ وخ ون اوقان ونه پیروچگ وكرد 

زيدرا اگدر انسدان نداندد كده       داجب است كه صفات خداى متعال را نیی بداندد وهمچنین  و

 وسر در برابر غیر خددا،   خم كردن از تواند منه وچگ د دارد،وجوى و ال شريك احدوخداى 

 ددارى كند؟ وى غیر خدا خواز دراز كردن دست بس

 واز معصدیت   تواند ما است، چگونه وشن وبینا  وهر چییى دانا ه و نیی اگر نداند كه خدا ب

 را بگیرد؟ خويش ى نفس وجل وج بر امر اوخر

تعدال را  آشدكار اسدت كده: انسدان مادامیكده صدفات خدداى م        وشن واز آنچه گفته شد، ر

 واندد در افكدار   ورد، ممكدن نیسدت بت  وكاملى در اين باره بدسدت نیدا   علم صحیح و ونمناسد 

ک در راه مسدتقیم خددا اسدت،    وسدل  وسدیر   ید ، صدفاتى را كده الزمده   واخالق خ واعمال 

اكتفا كرد بلكه ايدن علدم بايدد     توانم قدار دانستن نمبه اين علم هم محض ب ورد، ود آوجوب

حیاتش از عمل بدانچه مخداله   وا احاطه كند تا اينكه قلبش از گمانهاى خطا سراسر قلبش ر

 ن بماند. ومام علم او است مصئون و
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ست كه بداند، براى بسر بدردن حیدات در ايدن دنیدا مطدابج رضداى       ااجب وسپس بر انسان 

 خداى متعال راه صحیح چیست؟ 

چه چیدی را   واختیار كند  وب تا همان را انتخا دارد مست وخداى متعال چه چییى را د و

ن خددا  وقدان ه ر، انسان نا چار اسدت بد  ورى كند براى انجام اين منظوتا از آن د دارد مدشمن 

ن از طرف خداى متعال نازل شده، و نیدی بايدد يقدین داشدته     ويقین كند كه اين قان ود وآشنا ش

ام ندداده اسدت. از ايدن    ر خدا را انجوى نكند، منظور كامل پیرون خدا را بطوباشد كه اگر قان

حیدات از آن تبعیدت    رانودر د تواند منه ون خدا را نمناخته باشد چگوالً قانوگذشته اگر اص

 كند؟

يا اينكده اگدر احیانداً ندید      يقین نرسیده باشد یدرجهه ن بوخره اگر علم او به اين قانباآل و 

اسدتحكام   وسداد  وتى ن ديگرى از لحاظ درسور كند كه امكان دارد در دنیا قانود  تصوخ

ى ودقت پیر وت باظون الهى را با مونه ممكن است قانود داشته باشد، چگوجون ونظیر اين قان

 انجام دهد؟  راآنرات ودست وكند 

بداندد كده اگدر معصدیت      وكه پايان كار را در نظر بگیرد  كند مانسان حكم  یظیفهوباز 

اهدد  واى بدسدت خ نكندد چده نتیجده    سدیر  وم ادر راه مستقی وترجیح دهد  وخدا را بر طاعت ا

اهدد  ورفتار كرده چه انعامى در فرجام كار بدست خ ي خدان ورد؟ بالعكس اگر مطابج قانوآ

 آمد؟

ردگدار در  وبه ايسدتادن در برابدر پر   وزندگانى آخرت ه ر نا گیير است بوبراى اين منظ و 

اگدر شدر باشدد شدر يقدین داشدته        وجیاى اعمال كه اگر خیر باشد خیر  وسیا ه ب وز قیامت ور

 باشد. 

 وى علم نداشته باشدد طاعدت   وزندگانى آخرت يا به عالم بعد حیات دنیه كه ب لى كس و

چندین كسدى كده     واهد داشدت،  وفرقى بین اين دو معنى نخ ويكسان است  ومعصیت در نظر ا

شت وكه سر نانگارد ع فرقى قائل نباشد چنین مىوضوهمرفته بین نتائج مختله اين دو م یور

د بعد از مرگ شوم كه معصیت خدا را مرتكب  شت كس وكه مطیع خدا باشد با سر ن كس 

زيدان   ود شد. از چنین كسى مادامى كده از ضدرر   ناهوخاک خ ود، چه هر دواهد بويكسان خ
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تحمل زحمدات   ود  را بر طاعت خدا ود ختوانم ن وارتكاب گناه در اين دنیا ترسى ندارد 

 انتظار داشت كه از ارتكاب گنداه   توانم نه وپايدار نگاه دارد، چگ وصابر  مقتضیات آن و

 ددارى كند؟ونقصان ندارد، خ یكه از آن انديمه

ن خدا وانست تابع قانواهد تونخ گاهچیهاى هیچ انسانى با داشتن چنین عقیده بديهى است 

قیامدت علدم    زودر ر ايسدتادن در برابدر خددا    وزندگانى آخدرت  ه كه ب همچنین كس  وباشد 

ار بماندد  ويقین نرسیده باشد، ممكن نیست بر طاعت خدا است یبدرجه ولى علم اوداشته باشد 

اى پايددار  ترديدد در هدیچ مسدله    ود با شدك  توانم باشد، بديهى است انسان ن ون اوتابع قان و

آن  امكدان  د  نفعى در نظدر داشدته باشدد   ومى براى خومعل وباشد البته اگر در يك امر معین 

بیندى كندد،   زيدان را پدیش   وهمچنین در امرى ديگر اگر ضدرر   واظبت كند واست كه به آن م

 امكان آن است كه ازآن امر پرهیی نمايد. 

بیندى  پدیش  راآن یهى كه پیش میگیريد ناگیير نتیجده اضح است براى هر راورت وبهر ص

يقدین   واعتمداد   یفدت شدما بدرجده   بايدد معر  واهد انجامیدد  وبكجا خ بدانید پايان كار وكنید 

 برسد. 

 معنى ايمان:

( ر باال داديم عبارتست از )ايمانويقین در سط ومعرفت  وعلم  یضیحاتى را كه در بارهوت

  :ميیگو مقاعده  لذا در مورد اين ،فتن استپذير وايمان دانستن  یمعنى كلمه و

جیائى را كه  وسیا  ون خدا وقان وصفات حقیقى  وهر كس به يگانگى خدا پى برده باشد 

اين معانى از ته دل  یسپس به همه وز قیامت مقرر داشته دانسته باشد، وبراى اعمال مردم در ر

از نتايج ايمان اين است كه انسان مسدلمان باشدد، يعندى     ومن است( والً )مويقین داشته باشد، ا

 . ون اوقان وپیر ومطیع خدا 

دانسته باشید كه ممكن نیست كسدى مسدلمان باشدد مگدر     دتان وى ايمان شايد خاازين معن

بدا    تخدم يدا هسدته    یی ايمان بدا اسدالم مانندد رابطده    رت، رابطهومن باشد، در اين صؤاينكه م

اى كاشدته شدده   يد مگر آنكه قبالً تخدم يدا هسدته   وزيرا ممكن نیست درختى بر ددرخت است

جده  وبده   لدى وفمدانده شدده باشدد    اى در زمدین ا يا اينكه ممكن است تخدم يدا هسدته   وباشد، گ
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ا، وه وجه فساد در آب وه لى بويد، ويد يا اينكه درختى بروغیرمساعد بودن زمین، درختى نر

انیدده باشدد ممكدن نیسدت     وريمده ند  وآنكس كه ايمان در قلب ا يد. به همین گونهوناق  بر

 مسلمان باشد. 

عددم اسدتقالل    یاسدطه ولى بو البته ممكن است مسلمانى را ببینیم كه ايمان در قلبش باشد

ر  يافته، اسالمش وتربیت، يا بر اثر تاثیر محیطى كه در آن پر ودر تصمیم يا نق  در تعلیم 

   كامل نباشد.

( اسدالم  واصل )ايمدان   وقتى كه اين معنى را دانستید، بايد بدانید كه انسان به اعتبار اين دو

 د بدين قرار: وبه چهار درجه تقسیم مى ش

را نسبت بخدا مطیدع   هاآنى كه ايمانمان وخدا ايمان دارند به نحه ستند كه بكسانى ه -0

از آنچده خددا نهدى كدرده      واز هر جهت كامالً تدابع احكدام خددا هسدتند     ورده وبار آ

ترسدد. ايدن دسدته از    ر كده شدخ  از دسدت زدن بده آتدش مدى      وترسند، همان طد مى

رضداى او بدر يكدديگر     جلدب  واشخاو كسانى هستند كه در اطاعت به احكام خدا 

ال مسابقه میگذارند. اينها كسانى هستند كه وكه در كسب ام طورهمانپیمى میگیرند 

 براستى مسلمانند. 

رى نیسدت كده از هدر جهدت     ولى ايمان شدان طد  وكسانى هستند كه بخدا ايمان دارند  -0

شدان  كسانى با اينكده ايمدان    ى كنند اين چنینواحكام خدا را كامالً پیر ومطیع باشند 

بمقددار معصدیتى كده مرتكدب      وهدر حدال مسدلمانند    ه لدى بد  وكمال نرسیده  یبدرجه

كننددگان  تمرد وكمان ی سرلى به منیلهواهند شد. ومانند مجرمین مجازات خ اندشده

ن خدا ودر برابر قان ول دارند وائى خدا را قبوفرمانر ومت وزيرا حك دندوششناخته نمى

 خاضعند. 

كنید كه اعمالمدان شدبیه   ندارند لیكن بحسب ظاهر مالحظه مىكسانى كه بخدا ايمان  -0

 وسدركش   واعمال مسلمانان است، ايدن اشدخاو در حقیقدت مردمدى هسدتند بداغى       

ر طاعت فدا ومنظه لى چون نه بوكنید بظاهر درست است اعمالمان را كه مالحظه مى

اسدت چندین    بدديهى  ن خددا. وبى را انجام مى دهند، و نه براى تبعیت از قدان وكارى خ
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رى وضع كسى است كده در كمد  وضع اينان مانند وارز  ندارد بلكه  واعمالى اعتبار 

نش خاضع نیست، ودر برابر قان وشناسد برسمیت نمى راآناى وكه زندگى كند فرمانر

ن ود كه مخداله قدان  واز اين چنین شخصى اگر احیانا پاره اى اعمال همچنان صادر ش

ن ومطیع قان وفادار وا وررا نسبت به آن فرمان اوان وتمىر نباشد، نوآن كم یاوفرمانر

ج كرده ور خرون كموبر قان وباغى است  ور  دانست بلكه چنین كسى عاصى وكم

 است. 

 وند كه مخاله احكام شوم كارهاى زشتى مرتكب  وكه بخدا ايمان ندارند  كسان  -1

 خرابكار.  ودر عین حال باغى  وترين مردمند ست، اينان بدن خدا اوقان

 وبديهى است كه ايمدان همدان معندائى اسدت كده رسدتگارى        با در نظر داشت اين تقسیم،

چه ناق ، جی از بذر  واسالم چه كامل  وآخرت منحصر به آن است،  وسعادت انسان در دنیا 

كفدر ضدد اسدالم اسدت،      ود واهد بد وهر جا ايمان نباشد، كفر خ واهد آمد، ود نخوجوايمان ب

 امر خداى متعال باختالف درجات. ج برويعنى خر

 يقین: وحصول علم ی وسیله 

د: یقبالً دانستید كه طاعت محصول ايمان و نتیجه قطعى آنسدت، حداال ممكدن اسدت بپرسد     

صفات خداى متعال و قانونى كده مدورد    یل علم صحیح و يقین كامل در بارهتحصی یوسیله

 انى چیست؟زندگ یت بارى تعالى باشد و نیی دربارهخرسندى ذا

شه از ونمانیهاى صنع خداى متعال در هر گ وضیح داديم كه آثار رحمت وپیش از اين، ت 

نمانیها بیبان حدال شدهادت    واين آثار  یهمه وپخش شده است.  وگنده هاى جهان پراشهوگ

 ودخدالتى نداشدته اسدت     ودهند كه جی خداى يگانه كسدى در ايجداد ايدن جهدان عندايتى      مى

، و همچندین هدر   كندد  ماداره  راآنتمام كارهاى  ود گردانم كه اين جهان را است  اوتعالى

صدفات خدداى متعدال باكمدال      یاهد ديد كده همده  ونگاه كند خ هاكس در اين آثار و نمانى

 گر است. هودر آن جلخاص  
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 ورحمت  وكرم  و وعف وابتكار  وابداع  وعلم  وبايد پرسید: كدام يكى از صفات حكمت 

ى در وبددايع صدنع    و( است كه دست خددا  ي خداامثال اين صفات  وغلبه ) وقهر  وت بیورب

 گرى نداشته باشد؟ هوآن جل

ضمناً تأمل در  واين آثار  ةى در مماهدواستعداد كلى  وبلى چنین است، لیكن عقل انسان 

ر آشدكا  وشدن  ور وايدن آثدار پدیش چمدم ا     یبا اينكه همه وكند حقیقت آن گاهى اشتباه مى

دهدد، يكدى   اهى مدى وى گد وبا اينكه همیمه به يگانگى خداى متعال در جمیع صفات  واست 

ديگدرى خددايان    ود: سده خددا،   گويد مد  ديگدرى   ود دارد وجد وخدا در جهان  ود: دگويم 

فى المثل  و كند مهیت را میان خدايان متعددى تقسیم وديگرى ال و، شود مقائل  یشمار ب

خره بدراى هدر   بداآل  و...  دارد ي خددا آتدش   ودارد  ي خداباد  ودارد  ي خداد: باران گويم 

ايدن   یسدپس بداالتر از همده    ود وشد و قائل مدى وهاى اين جهان خداى مخصوئى از نیرونیر

 وكندد!  اقتددا مدى   وبفرمدان ا  و بدرد  مد د كه به او پنداه  وشخدايان به خداى بیرگترى قائل مى

خطدا   ومعرفدت صدفات او دچدار خدبط      وتعدال  همچنین عقل بمرى در ادراک ذات خداى م

 ندارد.  راآنتفصیل  ود كه اين مقام اقتضاى بحث ورهائى مىرانه در راهوكروك و شود م

جهدان ديگدر دچدار     وحیدات آخدرت    یند كده در بداره  وشد همچنین مردمدانى يافدت مدى   

 د:گويم ند، يكى شوم فكرهاى كاذبى  واساو گمانهاى بى وپندارهاى خطا 

 اهیم شد! وما پس از مرگ برانگیخته نخ وندگانى منحصر به همین دنیا است ز

جیاى اعمالش را  ود وشزندگى انسان در همین عالم تكرار مى ود مرگ گويم ديگرى 

  . ...و  بیندفقط در همین دنیا مى

رى كده  وزنددگانیش را بطد   واظبدت كندد   ونى را كه انسان بايد بدر رعايدت آن م  ولیكن قان

ضع كردن آن به عقدل  ونى است كه وپسندد مطابج آن قرار دهد آن چنان قانمتعال مى خداى

 انسان انتهائى ممكل است.  د  برایوخ

 وكفايدت   یحدائی بداال تدرين درجده     ورسا  وهر اندازه پخته ه بايد دانست كه عقل انسان ب

عى ابراز كند مگر بعد اند نظر كلى و جاموتر نمىونه از امواستعداد علمى شده باشد، در اين گ

 یلكه حتى ممكن نیست بعد از طى همهالنى، بوتأمل ط وآزمايمهاى مكرر  واز سالها تجربه 
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 علمى تام و كلى یاحاطه و هد كه حج را شناختومدعى آن ش ود اعتماد كند واين مراحل بخ

 به شناختن حج پیدا كرده است. 

علم انسان همان اسدت كده    وان عقل امتح وترديد راه درست براى آزمايش  ون شك وبد

كوشدش بیمدترى    كده   كسد باز هر ود گذاشته شوقش بحال خون رهنمائى از طرف ما فوبد

 ورد رستگارى ود  بدست آوراستى را خ وز داده، حج ود بروشائستگى بهترى از خ وكرده 

گدردد.   وا میدى نصیبون واند زيان واين را نت كه  كسهر  ود وش وا یبهره وكامیابى نصیب 

را بده چندین امتحدان     هاآنرحمتى كه به بندگانش دارد  وجل از نظر لطه  و لیكن خداى عیّ

 آزمايش ممكلى مبتال نكرده است.  وسخت 

صدفات   یردانى را بر انگیخته كه در بداره با كمال مهربانى از میان انسانان م خداوند متعال

ا كده انسدان بايدد در زنددگى ايدن دنیدا       راه درستى ر وخته وآم هاآند  علم صحیحى به وخ

حیدات  ه نمان داده است، و همچنین علم صحیح راجدع بد   هاآنمطابج رضاى خدا طى كند به 

مدردم برسدانند.    یاطالع را به همده  ور كرده كه اين علم ورا مام هاآن وداده  هاآنآخرت به 

بده  آن طريقدى كده    وايندد،  داده شده پیغمبدران خد  هاآناطالعى به  واين كسانیكه چنین علم 

كده ايدن علدم در آن درج     آن كتداب   وحى( است وبخمیده ) هاآنآن اين علم را به  یلهیوس

اسدتعداد انسدان    وآزمايش عقدل   ون براى امتحان وكتاب خدا يا كالم خدا نامند. اكن شود م

از مطالعده در   ، آنهدم پدس  وبه پیغمبر يدا انكدار ا   ماند مگر از حیث ايمانديگر محلى باقى نمى

ى و نیدی بعدد از غدور و خدوض در     و یپاكییه وزندگانى پاک  وتاريخ حیات سراسر هدايت 

داشته باشد با درستى و راسدتى و   راآنتعلیماتش، آنگاه اگر او استعداد شناختن حج و پیروى 

باكمال صدق و صفا، اين مرحمت و لطه خددا را تصدديج خواهدد كدرد و بده آنچده پیغمبدر        

كامیداب و رسدتگار خواهدد شدد.      آزمدايش و امتحدان   دانم ايمان خواهد آورد و در آورده 

تكذيب كرده و خدود را بده ايدن رهبدرى و      بالعكس، اگر او اين لطه و رحمت پروردگار را

ارشاد بى نیاز دانسته جی ايدن نیسدت كده بدراى خدود  ثابدت خواهدد كدرد كده او اهلیدت و           

كرده است، ذير  اين دو معنى را از خود سلب صالحیت معرفت حج و صدق و شايستگى پ
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میديش را در اين دو امتحان فراهم خواهدد سداخت. او از دريافدت    و اين تكذيب موجبات نو

 علم صحیح بخدا و قانون خدا و زندگانى جهان ديگر محروم خواهد ماند. 

 ايمان به غیب:

 یگفتهه داند و سپس بب راآند كه شويم شما وقتیكه چییى را ندانید در جستجوى كسى 

را تانشويد شخصاً خود م پذيريد و مثال ً وقتیكه بیمار و نظر او را مى و رأى دیكن ماو عمل 

كار خدود  حدذاقت و    در طبیبو اگر اين  دیكن مى مراجعه طبیبید، بلكه به كنم معالجه ن

ادى د كده افدراد زيد   دانمدگاهى باشدد، و ديدده باشدی     یمهارتى داشته باشد و داراى تصديقنامه

شدما   ییدد كده بدراى معالجده    كنمدى  تصدديج د و شدوي مد  ن ، مطمدئ اندد شدهبدست او معالجه 

 وئدى را كده ا  وداريد جدی همدان دار   اطمینان  كه به اين طبیبشايستگى دارد. آنگاه بنا بر اين 

ردن آنچده شدما را نهدى    واهید كرد، و از خد ورا مصرف نخ ى ديگرىويی كرده است داروتج

 اهید كرد. وددارى خوخ كرده

 نمايیدم را اطاعت  وامر ا و دیكن مى ايمان پیدا وكیل دعاون به وع قانوضوهمچنین در م

ايمدان   كندد  مبه آنچه براى شما بیان  وريد، وآز  به استاد ايمان مىوآم وتعلیم  یدر باره و

ناسید به كسدى كده راه را   شراه را نمى ويد ورباهید بجاى معینى وقتیكه میخوريد، و نیی وآمى

 وشناسدى ا راه وبه معرفدت   ید ودهم دتان قرار ورا رهنماى خ وا وريد وآشناسد ايمان مىمى

بمدما   وكده ا  دید كن مد در همان راهى سیر  وید، كنم را تصديج  وا یگفته وريد وآايمان مى

اقفیت به آن كار و وهكذا در هر كارى از كارهاى دنیا شما براى تحصیل علم  ود دهم نمان 

بده حدد آن كدار شدما      وآن كار است  یريد به كسى كه دانندهوانید مگر اينكه ايمان آوتنمى

 نامند. مى «ايمان به غیب» راآنباشید، پس همین است كه  ومطیع ا

ع ودانید به كسى رجد بنا بر آنچه گفته شد، معناى ايمان به غیب اين است كه در آنچه نمى

صدفات   وشناسدائى ذات   یمسدئله  و دید كن مد را تصديج  وا یسپس گفته ود ندام كنید كه 

یدد  دانمد  نیی ن وماتى در اين باره نداريد ومعل وخداى متعال نیی چنین است كه شما اطالعات 

از هر طرف مردم را احاطده   وند كنم اداره  ون جهان هستى را به امر اوؤكه فرشتگان خدا ش

از  وصحیح بدراى گذرانددن زنددگانى مطدابج رضداى خددا چیسدت        همچنین كه راه  ودارند. 
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آيد علمى آنچه براى بندگان خدا در آنجا بدست مى وآخرت يعنى زندگانى در جهان ديگر 

امثدال آن از كسدى حاصدل     ور واين امد  یرت براى شما علم همهواطالعى نداريد، در اينص و

داريد ى اطمینان مىون زندگى وؤتمام ش، در واى اوتق وعفاف  وراستى  ود كه به علم وشمى

ده ايد. آنگاه بدلیل اينكه چنان كسى وا  آزمهاى حكیمانهگفته ورا در كارهاى پاكییه  وا و

به  ور آن است كه بپذيريد ودر خ وهاى اگفته یبدلیل اينكه همه ود، گويم جی حج چییى ن

 ان شما به غیب.د، اين است ايمشويم  وآن ايمان داشته باشید، تسلیم ا

 و دارد مد سدت  وآنچده را خددا د   وريدد  واهید طاعت خداى متعال را بجداى آ واگر بخ و 

ن وزيدرا بدد   دريدد وبايد شما ايمان بده غیدب بدسدت آ    رى است كهوپسندد فرا گیريد، ضرمى

انیدد كده بده راه مسدتقیم     وتبه غیر علم صدحیح نمدى   وپیغمبر تحصیل علم صحیح امكان ندارد 

 ت يابید.اسالم هداي



 :موفصل س

 تونب

ایماان نسابت باه    احتیاا  باه    ،طاعات پیغمبار   ،شناختن پیغمبر ،توحقیقت نب

ت نبوت وثب ،سلموت محمد صلى اهلل علیه ونب ،توتاریخ نب  خالصه ،پیغمبران

 ت.ودالئل ختم نب ،توختم نب ،صلى اهلل علیه وسلم محمد

 از فصل قبلى سه مطلب دانسته شد. 

پسندد، مى وئى كه اهارو  وصفات خداى متعال  ون براى پى بردن بذات ل اينكه: انساوا

پذير   ومجازاتهاى آن جهان و شناختن راه طاعت  ودانستن حساب آخرت  رایهمچنین ب و

كسب كندد.   راآناحكام خدا محتاج به علم صحیح يعنى دانش درستى است كه بايد  وامر وا

بده   ويقدین   یاستحكام بدرجده  واتقان  واز جهت قدرت ه بر اين بايستى اين علم انسان، وعال

 ق، يعنى اعتماد كامل برسد. وثو یمرحله

ده كه اين علم را با زحمت و وظه نفرموم وم اينكه: خداى متعال بندگانش را مكله ود

ايدن   وپیغمبرانندد   هاآنبمر مردانى را بر گیيده كه  یدهوممقت تحصیل كنند، بلكه از میان ت

 ساير بندگانش برسانند. ه ب راآنده كه ور نمورا مام هاآن وداده  هاآنبه علم را 

پدس از   وى خدا را بمناسدند  وجی اينكه پیغمبران راستگ اى ندارندظیفهوم اينكه: مردم وس

 ورندد  وايمدان بیا  وبراى رهنمائى مردم آمده، بايد به ا وپیغمبر خدا است  وشناختند كه ا اينكه

 یدر همه واجراء كنند  ورا اعتراف  وفرمان ا ورا اطاعت كنند  وگفتار ا ود نورا بمن وحرف ا

 ى نمايند. وپیر وكارهائى كه دارند از ا ون زندگى وشئ

راه شناختن پیغمبدران را نمدان    وت ويم تا اينكه حقیقت نبپردازم اينك به تمريح مطلب 

 دهیم. 

 ت:وحقیقت نب

 خلج كرده است.  وان بدان نیازمند است براى اخداى متعال در اين دنیا آنچه را انس
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براى نفس  و  وگ وبراى شنیدن با د وچمم  والدت براى ديدن با دوانسان از همان آغاز 

داده  والمسه بده ا  یهوبراى حس كردن با جلد نیی ق وئیدن با بینى، مجهی گرديده وب وكمیدن 

اعطداء   واى ذهنى بده ا وى فكر كردن، قبرا ودست  وبراى كار د وپا  وبراى راه رفتن د وشده 

آفريده شدده   وظايه فرعى جسم در پیكر ا وهمچنین اعضاى متعدد ديگرى براى  وگرديده 

خدارج   ور رفع احتیاجاتى كه بمر دارد چنین سازمانى در داخل واست، و خداى متعال به منظ

 رده است. ود آوجوب وبدن ا

مرافج حیدات   واسباب زندگى  كند مرا آغاز  زندگى و شود مارد اين دنیا وهمینكه  باز

 وشیرپسدتان مدادر    وحرارت  ور ون وآب  وا وآماده كرده است، از قبیل ه وشمارى براى ابى

غیرهم ذخیره شده است، سپس كه بتددريج   وندان ويماوخ ومادر  وب پدر ومحبتى كه در قل

ى يوريكده گد  و، بطردید گ مد ى ند وى در دنیدا فی ومنديهاى ، اسباب رفع نیازكند م ونم ورشد 

در راه  وآفريدده شدده    ونماى ا واى متعدد در آسمان و زمین است فقط براى نمو وقاز آنچه 

 آماده گرديده است!  وگیارى اخدمت

 ولیاقتهدا   ومدى بیندد كده خدداى متعدال اسدتعداد هدا         ،دارد مد  جلو بره همینكه يك گام ب

احتیاجداتش را   یمده رفدع ه  وتدا بده كدار پدردازد      گذشدته  وهائى در اختیار اونیر وشايستگیها 

 بنمايد. 

ردار و  بر خوه وى فهم واز نیر وى بدنى عقلى وبیش از نیر وهر فردى از افراد بمر، كم 

 است. 

د  كسدى  ومنیلدت خدداى متعدال را در خلقتدى كده كدرده، جدی خد         ومقدام   وآرى: شان 

افراد  یهمهاستعدادها  و هاشايستگى و اهبتهود بستايد، خداى متعال در تقسیم اين متوانم ن

، هدر  دادم يكسان قرار  وى واگر همه را در اين تقسیم مسا وبمر را يكسان قرار نداده است. 

ع و، بدينجهت خداى متعال مجمكردم ن وهیچ اعتنائى به ا وفردى از برادر  بى نیاز مى شد 

انسدانى مرحمدت    یمدر اسدت بده جامعده    ع بورد احتیاج نوهائى را كه ماستعداد واين كفايتها 

كه سهم هر فرد معین را از حیث  یونحه ده، بوبین افراد مختله تقسیم نم راآنسپس  وكرده 

المثدل   . از اينجاست كده فدى  سهم فرد ديگر فرق دارد رى قرار داده كه باولیاقت ط واستعداد 
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همچندین فدرد    ودارد ى بدنى فالن شخ  معین بدر ديگدران برتدرى    وم كه نیركینم مماهده 

معیندى امتیدازاتى دارد كده     یاز حیدث مهدارت در فدن معدین يدا حرفده      بینیم كه ديگرى را مى

بینیم كه از لحداظ  همچنین شخ  يا اشخاصى را مى وديگرى يا ديگران آن امتیاز را ندارند، 

ضدع  وضعى قرار دارند كه ديگدرى يدا ديگدران در آن    وى فهم در ونیر وعقل  و  مندى وه

خاصى دارد،  یعالقه وكارهاى نظامى میل ه بینیم كه بحكم فطرت برار ندارند، يكى را مىق

صدى از  ولیاقدت مخص  وائى اسدتعداد  وفرمدانر  ومت ویم كه براى حككنم ديگرى را مماهده 

افر يافتده  و یطابت بهرهخ یبینیم كه از ملكهد. همچنین شخ  معینى را مىدهم د نمان وخ

يسندگى خاصى دارد كه ديگدرى  واستعداد ن وانماء  یكنیم كه ملكههده مىديگرى را مما و

هوشدى سرشدار،    وشدن  وبینیم كه بدا فكدرى ر  زى را مىوآماجد آن نیستند. دانشويا ديگران 

در  كندد  مد بسدیارى از مسدائل رياضدى ممدكل را حدل       لتواستعداد رياضى دارد كه بدا سده  

 وهداى عجیدب   بیندیم كده چیی  ديگرى را مىرتیكه ديگرى از حل آن عاجی است. شخ  وص

بیندیم كده در   . ديگدرى را مدى  كند مت وجهان را از اختراعاتش مبه و كند مغريبى اختراع 

د كه ذهن ديگران پس از چندين سال رسم ذهنش به نكات زيادى  ون ذهن نافذى دارد وقان

 د! رسم به آن نكات ن

خداى متعال به هر يك از بنددگانش آنچده   اين استعدادها ناشى از فضلى است كه  یهمه

د ايجداد كندد.   وى را براى خاند چنین استعدادهايوتنمى وانسته وكس نتهیچ ود دهم اهد وبخ

نه استعداد هايى را بكسى بدهد، بلكه اين ود اينگتوانم تربیت نیی ن وهمچنین دستگاه تعلیم  و

اهدد چندین   واز بندگانش كه بخى فطرى اشخاو است كه خداى متعال به هر يك هابتهوم

ى مختله كه خداى متعال به افراد هابتهوم وقتیكه به اين استعدادها وبخمد، امتیازاتى را مى

اى اسدت  اهید دانست كه خدا را در اين باب حكمدت بالغده  ويد خون بخمیده دقیج شوگناوگ

 ست. ع بمر، به افراد مختله داده اوكه اين استعدادها را به مقدار احتیاج ن

رزى واشخاصى زياد براى كارهاى كمدا  وتأمل بكنید افرادى كثیر براى كارهاى لمكرى 

 یند لدیكن شدماره  وشد ممداغل يافدت مدى    وهدا  ساير حرفه وافندگى ب وى و آهنگرى تجارت و

رهبدرى   وائى وپیمد  وكسدانیكه داراى اسدتعدادهاى سیاسدى     وفكدرى   واى علمى وصاحبان ق
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شايستگى دارند  وصى مهارت وكسانیكه در فن مخص ىعده وت. هستند، كمتر از ديگران اس

ع افراد نسبت به افدراد طبقدات ديگدر    ودن اين نونسبت به ايمان میيد كمتر است. علت كمتر ب

هندر   وامثدال در ايدن فدن     واين است كه اعمال ايدن دسدته قلیدل، بمدريت را از داشدتن نظدائر       

  .دارد منیاز اعصار بى ون وو براى قرومخص

ى، همین قدر كدافى اسدت   وآمیی زندگانى سعادت وبمر  آيا براى رفع احتیاج بايد پرسید:

 ون وقدان  وشدیمى   ورياضدیات   ون هندسده  ومداهر در فند   ومیان مدردم، اشدخاو اليدج     كه در

 ند و بس؟ ون ديگر يافت شوفن واقتصاد  وسیاست 

هاى بمر اين است كه زمندیترين نیاشديد واحتیاجات  نيتربیرگالبته چنین نیست! بلكه 

را بدراه مسدتقیم خداوندد رهبدرى كندد.       وا ودستش را بگیدرد   د تاومیان مردم كسى پیدا ش در

 و، كندد  مد رهبدرى   دداند مد  كه  ن، بمر را به راه وهر دانممندى از دانممندان اين فن ،آرى

نده بايدد   وا چگهر فنى ر وخت ونه بايد آمون را چگوزد كه هر يك از اين فنوآمبديگران مى

يدد  وبگ وضیح دهد وت وترى كه دارد، اين است كه كسى براى احاجت شديد لىوبكار برد، 

 د انسان براى كیست؟وكه خ

 رضاى آن دهنده چیست؟  واين همه متاع را در دنیا چه كسى به او داده  

 رد. ودائمى بدست آ وزندگانى كرده رستگارى يقینى  وتا به مطابج رضاى ا

 وهمه چییهاى بدیرگ   كه خداى متعال اين ارج از امكان عقلى و فراست استاين امر خ

از  را بر طرف سدازد، و  وهاى مادى اخلج كرده باشد تا تمام نیازمندى چك را براى انسانوك

اصالً بدان  وست، غفلت داشته وترين احتیاجات اشديد و نيتربیرگانسان كه  احتیاج معنوى

 اعتنائى نداشته باشد! 

میدان مدردم اگدر     فته پیدا است كه چنین چییى ابداً امكان ندارد، بلكه خداى متعال درگنا

فدن معدین مهدارت خاصده      وعلدم  در هر يك  ومردانى را خلج كرده است كه در هريك هنر 

داشدتند، بده    دارند، البته چنان مردانى هم آفريده است كه ايمان شايستگى شناختن خداوند را

را  هدا آن وده وشدريعت را مسدتقیماً عطدا فرمد     واخدالق   ود، علم ديدن  خداون اين چنین مردان
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زند. اين مردان همان كسانى هستند كه ما وبیام مكله ساخته كه اين علم را به ساير بندگانش

 اجمعین( مینامیم. سالمه علیهم  وت اهلل اورا پیغمبران خدا )صل هاآن

 شناختن پیغمبران علیهم السالم:

لدد  وخاصدى مت  ین، باقريحده وفند  وم وعلد  ممتدازى در همده   واد برگیيده كه افر طورهمان

، نسبت به ديگران امتیازاتى دارند، به همین طريج وداراى طبیعت غیر عادى هستند  وند شوم 

بدر ديگدران امتیداز     وند شوم لد وطبیعت غیر عادى مت وخاو  یانبیا يعنى پیغمبران، با قريحه

 دارند. 

شايستگى شاعر  وقريحه  وق و  شما برساند، ذومى بگوكالم منظ رىبه محض اينكه شاع

عر در شعرى كه گفته، داراى ید كه شادهم تمخی   و شود مآشكار  وو وبراى شما محس

انسدت چندان شدعرى    واهندد ت وزيرا كسدانى ديگدر هدر چده بكوشدند نخ      دخاصى است یملكه

 بسرايند. 

اندا يدا   وت وق وبدا ذ  یيسدنده ويدا ن  ،بگیريدد  شیرين سخنى را در نظر وهمچنین خطیب بلیغ 

هدر يدك را    یكدار ارزندده   وريدد،  ومندى را در نظر آونیر واى مصلح وپیم ومخترع هنرمند 

ممتازى كه داشته، كارهائى را  یقريحه یلهیبه وسبینید هر يك از اين افراد ارزيابى كنید، مى

 ده است! وسابقه بمردم بى همه وانجام داده است كه براى شما 

ر وكار بكرى خطد فا ومعانى  ودر ذهن ا وزيرا در قلب پیغمبر  دضع پیغمبر نیی چنین استو

عاتى را بدراى  وضوم ود! در نتیجه، پیغمبر مسائل كنم ر نوكه به قلب هیچ بمرى خط كند م

 وجه وت ر دقیج، چنانوبه ام وهمچنین نظر ا واند، وتكه كس ديگرى نمى كند ممردم تمريح 

دقدت   وشدند  وسالها بك ند، اگرچهفهممىن وجه آن نیست وكه نظر ساير مردم مت كند مذ وفن

 كنند! 

اهى وراسدتى آن گد  ه ب هادل یهمه وپذيرد مى راآنيد عقل سلیم واينجاست كه آنچه بگ

یدد  يتا وهداى او را تصدديج   مظاهر جهان هستى هر يك از گفته ونیی تجربیات دنیا  وند دهم 

 انست! واهد تونخ گاهچیهيد، واهد از آن مطالب مطلبى را بگواگر كسى بخ و ند،كنم 
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 وتمیدی   وسرشت ا وديگرى كه مسلم است اين است كه فطرت پیغمبر پاک است  ینكته

هدیچ   ويد وپشرف نمى وعفاف  ون زندگى راهى جی راه صدق وودر هیچ شأنى از شئ ومنیه 

تكامل  ود، مردم را به ترقى شوم صادر ن وباشد از ااب نوص ورفتارى كه مطابج حج  وگفتار 

در  و ردید گ مد د  پیمدى  وخد  كند مدر آنچه ديگران را به انجام آن امر  و، كند مهدايت 

ل وقد  ، ودشوم گفتار  تطبیج نكند، ديده ن با اى كه عملشران حیاتش حتى نكتهوسراسر د

زيدان   وراه مصالح مردم تحمدل ضدرر    . پیغمبر درآمیخته نیستهیچ غرض ذاتى  هب وعمل ا و

اند، تمام زندگانى پیغمبر رسم زيانى ن ود  به هیچكس ضرر ودر راه مصلحت خ و كند م

 وانمردى وج وبلند  یانديمه وفكر  وشرفتارى وخ وصفا  وشرافت  وامانت  وراستى  ینهونم

 ومعدانى   همده  نيد ا د.شدو مد  ديدده ن  وقصى در انهیچ عیب و  وبلند همتى است  وبلند نظرى 

ى خدا است كه براى راهنمائى وصفات، شاهد ناطقى است به اينكه چنین مردى پیغمبر راستگ

 مردم فرستاده شده است. 

 علیهم السالم:  اطاعت از پیغمبران

پس از آنكه دانستید چنین مردى پیغمبر صادقى است از طرف خداى متعال، بايد به آنچده  

كده   دهدد  نمد زيرا عقل كلى بمرى اجازه  دباشید و، مطیع اكند ماز آنچه نهى  و كند مامر 

 ونباشید. از طرف ديگر معنى ندارد كه به پیغمبرى ا ولى مطیع اويد وبه پیغمبر بمرى تسلیم ش

چییى  وزند، و حرف نم وه وى وى هويد، مگر اينكه ايمان داشته باشید كه او روتسلیم ش

كندد مگدر اينكده     رى را ابالغ نمد ودست وباشد، و عمل  د مگر اينكه از طرف خداگويم را ن

آنچده عمدل كنیدد كده بدر       و ديیبگواى آنچه در چنین مرحله خرضاى خدا باشد، باآلمطابج ر

آنچده خدالف    وبر خالف امر خداى متعال باشدد.   خالف راى پیغمبر باشد، مثل اين است كه

 باشد. درست نمى وامر خداى متعال باشد هر گی حج 

ن ودرندگ و بدد  جه به اين معانى، ايمان شما نسبت به پیغمبدر مسدتلیم آنسدت كده بدى     وتبا 

 یفايدده  ورا بكار بنديد، چه حكمت  ونهى ا وامر  واعتراض از هر جهت مطیع پیغمبر باشید، 

را بفهمید و چه نفهمید، هر آنچه از طرف پیغمبر بمما برسد، بیدان و تأيیدد آن از    ونهى ا وامر 
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 و هدا حكمدت همده   و، شاهد و دلیل اين امر است كه آن راست و درست اسدت  طرف پیغمبر

 ئد را در بردارد. اوف

باشید، نبايد  نفهمیدهامر را وا وا ئد احكام واى از فيا فا ئده هاحكمتاگر احیاناً حكمتى از 

 د بلكه حج اين است كده آن همده ناشدى از   ودلیل گرفته ش بر خرا بى احكام و اوامر آن كه از

كده در فندى از    آشكار است كده كسد    ود. اين نكته بديهى واهد بود تان خور خوفساد با قص

اهدد  ونكس خدرجه نادان آ لیكن نهايت واند درک كند وهر نباشد نكات آن فن را نتن ماوفن

فهمدد، يدا   شدخ  مداهر فدن معدین را نمدى      یفايدده گفتده   وصرف اينكده حكمدت   ه د كه بوب

د شدخ   وجوهاى دنیا محتاج برا رد كند. البته هركارى از كار اول واند درک كند، قوتنمى

 قت مردم چنین شخصىوهر  وكامل داشته باشد  یهحاذقى است كه در آن كار احاط وماهر 

اهندد  واعتمداد خ  وبدر ا  واهند نمدود  وخعمل او را تصديج  واهند كرد وع خورج ورا ببیند به ا

اهندد  ودخدالتى نخ  وهداى ا در كار واهند كدرد  ونخنه اعتراضى ويد هیچ گوبگ بر آنچه وكرد 

 یانند همهوبت ون ماهر باشند وفن وم وعل یمردم در همهی ممكن نیست همهد بدلیل اينكه ونم

 ر دنیارا بفهمند. وام

د وفهم خد  واى عقل وظیفه اى كه بر عهده داريد اين است كه تمام ق ورت تنها ودرين ص

لدى پدس از   وريدد  وبدسدت آ  ى بكار بريدد تدا او را  اهرى شخ  موتان را منحصراً در جستج

اعتماد كنید  وايمان داريد، بايد از هر جهت به ا وردن چنان شخصى كه به مهارت اوبدست آ

اگدر   ودتان اصرارى نداشته باشید وراى خ ودر فكر  ويد ونم ويك از اعمال ا معترض هیچ و

 وع اين عمل در اختیار مدن نگذاريدد   وضومدتان را در ومادامى كه علم خ ديیبگو واحیاناً به ا

 ول وم قد وبكنید من مطلدع نمد   و ديیبگويا فعلى كه شما  لوهر ق یفائده وتا اينكه از حكمت 

 ید. رسانت مىاثببه اد را وسفاهت خاهم كرد، وفعل شما را تصديج نخ

ا تمام دهید، آيى قرار مىوكیل دعاوفالن  یائى را در محكمه به عهدهوقتى كه طر  دعو

 سپاريد؟ نمى واختیارات تان را به ا

 كند؟ شما را از دفتر  خارج نمى وى تان مداخله كرديد، آيا اوكیل دعاواگر در عمل  و
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دهد از ر مىوائى كه دستوكند براى اثر هر دهمچنین اگر پیشكى كه شما را معالجه مى و

 ؟ دارد نمشما بر  یاهید، آيا دست از معالجهواو دلیل بخ

سپرى كردن  براى اينكه وزيرا شما محتاج به علم خدا هستید  دامر دين نیی عیناً چنین است

لدى  وزندگانى شما مطابج رضاى خدا باشد، احتیداج داريدد راه صدحیح زنددگى را بمناسدید،      

 یظیفهورت وسیله اى نداريد، در اين صوشناختن اين طريج  وشخصاً براى تحصیل اين علم 

 ورد شخصدیت ا ویدد در مد  توانم هر چه  ودر جستجوى پیغمبر خدا بر آئید شما اين است كه 

فراسدتى كده خددا بمدما      و  وهد  وفهم  وبصیرت  وى عقل ودر اين باره از نیر وتحقیج كنید 

 و در حقیقدت بدانید كه اگر كسى كه مدعى پیغمبرى است  وحد اكثر استفاده را بنمائید  داده

د. لدیكن هرگداه بعدد از    واهد نمد وارد خوهاى كج شما را به راه برانگیخته و پیامبر خدا نباشد،

خدا است  یفرستاده وامتحان يقین كرديد كه آن شخ ، پیغمبر  وتدقیج  وتجسس  وتحقیج 

را  ونهدى ا  وعى امدر  وضد ودر هدر م  وباشید  واعتماد كنید، كامالً مطیع ا وبايد از هر جهت به ا

 بپذيريد. 

 علیهم السالم:  ت به پیغمبراناحتیاج انسان به ايمان نسب

ردگدار   وپس از آنكه دانستید راه مستقیم اسالم همان راهى است كه پیغمبر به فرمدان پر 

افراد بمر محتاجندد كده بده     یاهید دانست كه همهوخ ،دكنم ارشاد  ومردم را به آن هدايت 

هر آن كس كه بدا پیغمبدر    را بپذيرند، واو نه  امر  وى كنند وپیر واز ا ورند وپیغمبر ايمان بیا

 ون شدك  وبدد  ابدداع كندد،  شخصداً راه ديگدرى را    وسر باز زند  واز اطاعت ا ومخالفت كند 

 ترديد گمراه است. 

بینید كده  غريب دست میینند، مثالً اشخاصى را مى وكارهاى عجیب ه مردم در اين زمینه ب

ندد! ايدن چندین    كنمد  را اطاعت ن ورند، امر اوآايمان نمى ولى به اوند كنم پیغمبر را تصديج 

زيرا معنى ندارد كسى به پیغمبر معتقدد   دكسانى نه فقط كافر بلكه از نعمت عقل هم محرومند

برگرداند،  ىور وحال از اطاعت امر ا با اين وباشد و اعتراف داشته باشد كه از نید خدا آمده 

راهى را بدر هددايت تدرجیح    گم ودانسته باطل را بر حج  وچنین كسى ديده  بگويیمجی اينكه 

 اتر از اين حماقت نیست. ونا گفته پیدا است كه حماقتى رس وداده است. 



  
 45 فصل سوم: نبوت

 

دمان عقلى داريم كه وزيرا خ دى از پیغمبر نیستیموند: ما محتاج به پیرگويم دسته ديگرى 

ضداللتى اسدت    و، اين مطلب نیی خطائى بیرگ و گمراهدى  كند ممارا به راه مستقیم هدايت 

 ! آشكار

د تواند مد  نقطده جدی يكدى ن    وید كه خط مسدتقیم بدین د  دانم  وانده ايد وشما رياضیات خ

د واهد بود يا غیر مستقیم خونقطه امتداد داده ش ومى بین دوید كه اگر خط ددانم نیی  وباشد، 

 د. واهد بونقطه نخ ويا اينكه رابط بین اين د

 ود، راهدى اسدت بدین بندده     شدو م  هنامید -صراط مستقیم -راه حج كه به اصطال  اسالم 

رت اگدر  ود باشد: در اينصد توانم رياضى، جی يكى ن یه حكم همین قاعدهب وردگار ، وپر

يا اينكه بنده را بدا   ود. واهد بود، يا غیر مستقیم خوجی همین را ه، راه ديگرى در نظر گرفته ش

 اهدداد. وخدايش ارتباط نخ

 تأمل بكنید كه: اينك فكر و

 رسداند بدیش از يدك راه   انسدان را بخددا مدى    وى خدا باز اسدت  ونستید راهى كه بسقبالً دا

رت هدر آن كدس كده از ايدن راه     ود. در اينصد دهد مد  پیغمبر خدا همان راه را نمان  ونیست، 

ممدقت انددازد، از دو شدكل     ود  را به تدال   وى راه ديگرى خودر جستج ود ومنصرف ش

 خارج نیست: 

اهد كرد يا اينكه اگر راهى پیددا  ورا بخدا برساند اصالً پیدا نخ واكه  يا اين است، او راهى

 د. واهد بومنحنى يعنى كج خ والنى وكند ط

هر گاه راه  واهد شد ودى خوناب ون ترديد دچار هالكت ول را انتخاب كند، بدواگر راه ا

 اهد شد. وگمراهى منتهى خ وم را در نظر بگیرد، دست كم به حماقت ود

 د خدط سدیر مسدتقیمى را   وجدائى بدر  ه اهد بوان زبان بسته اى كه بخوید، هر حیبینمگر نمى

 ؟ كند مانتخاب 

يكدى از بنددگانش را فرسدتاده تدا اينكده       وعقل داده است  وچه رسد به انسان كه خدا به ا

بدا   ونمان دهدد،   وتكامل را به ا وترقى  وصال   وراه خیر  وت كند وانسان را بطرف خدا دع

مدن نمدان   ه بد  ودر راهدى كده تد    واهم كدرد  وپیدروى نخد   ويد: ابداً از توه پیغمبر بگاينحال او ب



  
 مبادی اسالم   41 

  

 وپدر پدیچ    وهاى تاريدك  در راه واهم كوشید ودم خواهم داشت، بلكه خوى گام بر نخدهم 

 دم برسم! واهم رفت تا اينكه به هدف خوخم خ

كمدى   گداه هر واهدد كدرد،   وترين فكر و تأملى بنمايد اين مطلدب را درک خ هر كس كم

ددارى وپیغمبدر خد   كدس از ايمدان بده    اهد شد كه هروشن خوفكر كنید مطلب براى شماهم ر

 دخداى متعال راهى پیدا كند چه مسدتقیم چده غیدر مسدتقیم    ه كند، امكان ندارد براى رسیدن ب

د دارد كده  وجول مردى صادق باز ماند فى الجمله نق  عقلى در او ول قواز قب كه  كسزيرا 

يا اينكه ذاتاً متكبدر   وباشد العقل مىتابد، اين چنین شخصى يا ناق ز حج سر مىسبب آن اه ب

ل حدج تدن در   وقبد ه كه با داشدتن چندین صدفتى بد    رد د داوجوانحراف  ويا در طبیعت ا و است

د كده  وحرفى را بمن حاضر نیست ورانه غرق در تقلید پدرانش بوده وكرو، يا اينكه كدهد نم

 اسدت  اىبندهبه ارث برده است. يا  هاآنكه از  آدابى باشد وعادات  وم ورس ومخاله افكار 

زيدرا   درغبتدى بده پدذير  تعلیمدات پیغمبدر نددارد       ومیدل   وسدت  وهداى ا ووهد  وكه خداى ا

كده در   منكراتد   وپدذيرد، ديگدر بدراى ارتكداب گناهدان      بانديمد كه اگر اين تعلیمات را مى

هركس كه يكدى   اهد داشت. بديهى استوى نخده مجالوده بوران زندگى به آن آلوسراسر د

د داشته باشددو او خدود هدم بده تدرک آن آمداده نباشدد،        وجو واسباب در نهاد ا واز اين علل 

ها بر كنار سبب وها لعكس اگر كسى از اين علتاد، بوى خدا هدايت شوانست بسواهد تونخ

 ر گرداند. ى بور وپذير  تعلیمات ا وباشد، محال است از طاعت پیغمبر صادق 

ر داشت اين است كه، پیغمبدر را خدداى متعدال    واى را كه در اين زمینه نبايد از نظر دنكته

ى كنندد، در  ورا پیدر  وتعلیمدات ا  وباشدند   ومن با اؤانگیید كه مردم مر بر مىوفقط به اين منظ

خددا   تمرد كند، چنان است كده بدر   واطاعت ااز  ورد ورت اگر كسى به پیغمبر ايمان نیاواينص

 ج كرده است. وخر

 وشدما حداكمى بگمدارد ناگیيريدد از ا     لتى كه شما تابع آن هسدتید بدر  وبدلیل اينكه، اگر د

د دارى كنید مثدل ايدن   وخ واز اجراى حكم ا ود حاكم ندانید وخ را بر واگر ا واطاعت كنید 

مدر  سدر پیچدى از ا   ولدت  وتسلیم شددن بده تبعیدت از د    چه دايدج كردهولت خرواست كه بر د

 :اندگفتهريكه وحاكمى كه بر شما گماشته بايكديگر سازگار نیستند زيرا ط
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 ند. وشهم جمع نمى نقیض يكديگر باشند با وچیی كه ضد  و)نقیضان ال يجتمعان( يعنى د 

انگیختده شدده    بدر  وبدین پیغمبدرى كده از طدرف ا     وضع بین خدا واين مثل از هر جهت بر 

هدر كدس را كده     واى حقیقى اسدت  وفرمانر ومردم پادشاه زيرا خدا براى همه  دكند مصدق 

به مردم امدر   ورهنمائى فرستاده باشد،  وارشاد يعنى رهبرى  واين پادشاه حقیقى براى هدايت 

را بدر هدر چیدی تدرجیح      واطاعت ا ورند وايمان بیا وى كنند، بايد به اوپیر وكرده باشد، كه از ا

چده   وند، كافر است، چه بخدا ايمان داشدته باشدد   سر پیچى ك واز اطاعت ا كه  كس ودهند، 

 نداشته باشد. 

  ت:وتاريخ نب یخالصه

بر انگیخدتن پیغمبدران   ی پردازيم كه چگونه رشتهاين مطلب مى حضیوت واينك به تمريح 

 آغاز شد؟ 

 وارى شدد كده سدید    وبیرگد  وت پیغمبر جلیل ونه پیمرفت كرد تا اينكه منتهى به نبوچگ و

 ین است. یخاتم النب وغمبران ر ساير پیوسر

فرد  احده( يعنى يكوشیده نیست كه خداى متعال در آغاز امر )نفس واين معنى بر شما پ

كسانى را كه در  یسپس همه واحده( جفتش را آفريد واز همان )نفس  ومعینى را خلج كرد 

نى وگناوى گهاامت و هاملتبه  و احى مختله جهان پراگنده شدهوبینیم در ناضر مىححال 

 رده است. ود آوجوب و، از آن داندشدهتقسیم 

 یكه سلسدله  كند ماخت حكايت ونر يكوبط هاملت یتاريخى همه وهاى دينى ايتور

نكدرده  ثابدت   م تجربدى وهمچنین علد  وع شده است وق شروع بمر در آغاز امر از يك مخلون

 وهدا  ايدن سدالله   وداشدته   دوجد ونى وگندا وزمدین افدراد گ   یاست كه در مناطج مختله كدره 

ها متفرع شدده باشدند بلكده    نت دارند، از اين ساللهوى زمین سكوز روى متعدد كه امرهاملت

ند، اين است كه در آغاز امر يك كنم ر قیاو استنتاج وم بطوآنچه را كه اكثر علماى اين عل

ى زمین ود دارند روجوهاى انسانى كه فعال نفر اين ساللهد اين يكوجواز  ود آمده وجونفر ب

 . اندشدهپخش 
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د وجد ولدى ب وند از نسل همدان انسدان ا  شوم لدى كه در حال حاضر ديده و واين همه زاد 

)آدمدى( كده بمعندى انسدان      ید كلمده وشمى نامیدهلى در لغت )آدم( وآن انسان ا وآمده اند، 

ى است كده خدداى   آدم علیه السالم همان كس ،اينج شده است. بنا براست از همان كلمه ممت

به  ول )يعنى فرستاده و پیغمبر( قرار داد وى زمین اولین رسورا در ر وا وبر گیيده  راآنمتعال 

يدد كده   وبگ وضیح دهدد  وت هاآنامر كرد كه اسالم را به فرزندانش تعلیم دهد، يعنى براى  وا

هیچ شخصى  وهیچ مقامى  ونداريد  ي خدادات اين جهان جی خداى يگانه وجوساير م وشما 

تدان را  ايام حیات وسجده نكنید  وجی براى ا واهید ويارى نخه نپرستید و ب ويا شى ئى را جی ا

سپرى نكنید، كه اگر اين كار را كرديد انعدام   -صفا وبر اساو عدالت  - وجی مطابج رضاى ا

 وددارى كنید پادا  عمل شما همانا پادا  اشدرار  واگر از اطاعتش خ واهید يافت وب خوخ

 د. واهد بوبدكاران خ

حبل به دست زدن  با وى كردند ودند كه از پدر شان پیروآدم كسانى ب ینیكوكاران ذريه

هدايت شدند لیكن ستمگاران  والهى )يعنى ريسمان محكم خداوند متعال( به صراط مستقیم ا

اع ودشان شدند تا اينكده اند  وو خوه وى وه وپدر شان گردند بلكه پیر وحاضر نمدند كه پیر

 ومداه   واج گرفت، در نتیجده بعضدى آفتداب    ور هاآنمیان  منكرات به تدريج در وزشتكارى 

ر كردندد  وجمعى ديگر تص ويا حیوانى را پرستیدند  جمعى درخت يا سنگ يا نهر وستارگان 

نعمتهاى ديگر هر يك  وهاى طبیعت واز اين قبیل نیر وتندرستى  وبیمارى  وآتش  وكه آب 

خود دانستند كه همه اين خدايان را  یظیفهوبه اين قاعده  .دا جدا داردو و جوخداى مخص

ايدن خددايان شدامل حدال      یانعام همده  وشند تا اينكه فضل وبك هاآندر راه رضاى  وبپرستند 

پرسدتى درمیدان   بدت  وجب گرديد كه اشكال مختله شرک ود. بدينطريج، جهالت موش شان

 د آيد. وجوى ديانتهاى متعددى بپرستبت واز شرک  واج بگیرد ومردم ر

 ودر اطدراف   وتبدار ا  وآدم يعندى نسدل    یى داد كه ذريده وقتى روآمدها اين پیش یهمه

دند و آنگاه هر ملت وب تقسیم شده ى مختلههاامت و هاملتبه  و احى جهان پراگنده شدهون

بدا ديگدرى   ضدع نمدود كده    وهائى شعار وم ورس ود دين خاصى تعین كرد وامتى براى خ هر و

 فرق داشت. 
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 شدان  پدر   كردندد عمدداً ديندى را كده    ون مردم، خددا را فرامد  وكالم اينكه: چ یخالصه

 و  كردندد  ود، فرامد وآن دين هدايت كرده ب یلهیبه وسرا  هاآن ورده و)آدم علیه السالم( آ

 ذومیدان مدردم نفد    هاى زشدت در سنت وم واع رسود شان گرديدند، آنگاه انوسهاى خوه تابع

تمخی   ودر تمیی  واج گرفت، ور میان آنان آراى جاهلیت در وعقايد  وافكار باطل  وكرد 

كدارى گرديدندد، بددينجهت خدداى متعدال      خطا وباطل دچار اشدتباه   وحج  ومضر  وبین نافع 

آدم  –آنچده قدبال    حضیوت وبه تعلیم  میان هر ملتى بر انگیخت تا پیغمبرانى را در وفرستادگان 

 رودند بده مدردم يداد آ   و  كرده بوآنچه را كه مردم فرام و ،د پرداختهورده بوآ –م علیه السال

از  ود را به پرسدتش خدداى يگانده هددايت كدرده      وبرانگیختگان خدا افراد ملت خ ند. اينوش

بدراى   وكن ساختند م باطل را ريمهورس وهاى فاسد سنت وباز داشته  هابتپرستش  وشرک 

نظدام   وانین صدحیح  وق واوند پسنديده است، مردم را رهنمائى كرده اى كه نید خدحیات تازه

ادار كردند. تا آنجا كه ون وقان وى نظم ومردم را به پیر وبیان كرده  هاآندرستى براى  حیات

د وجد وپا از ومصر يا افريقا يا ار وعراق  وچین  وهاى زمین اعم از هند رورى از كموهیچ كم

 الى نماند. پیغمبران خدا خ وفرستادگان 

نامیم. آنچه كه درمیان فعالً اسالم مى راآندند كه واحدى بوكیش  اين پیغمبران بر یهمه

 ومختصر فرق  اندآوردهانین حیات كه پیغمبران وق ور ارشاد وكه به منظ نىوگناوى گهارو 

كدن  شدش را در ريمده  وك ود علت آن اين است كده هدر پیغمبدرى سدعى     شوم تى ديده وتفا

خ ودر اذهدان مدردم رسد    ود وشايع بد  وع جهالت خاصى كه درمیان ملتش رايج ون آن نساخت

عقدل در   وعلدم   وتمددن   واز لحداظ فرهندگ    هدا ملتهنگامیكه اين  وف نموده وداشته مصر

هر چه از اين جهدات   و اندآوردهاى شرايع ساده و، پیغمبرانمان تعلیمات اندبودهل وا یمرحله

لدى ايدن   وسدعه يافتده اسدت.    وت هدا ملدت هداى  برنامه وشرايع  وتعلیمات  وقلمر ،تر رفته اندوجل

 وتعلیمدات سدارى    وايدن شدريعتها    یكده در همده   ح وگرنه ر وده واختالف فقط در ظاهر ب

ايمان به حیات آخدرت   واخالق در عمل  وراستى  وده همانا يگانگى خدا در عقیده وجارى ب

 بوده است.
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بینیم مردم بلكه درمیان بسیارى از اهل علم مى یمیان قاطبه دركه  هائ ء تعبیرواز جمله س 

 وندد  دانم سلم وت محمد صلى اهلل علیه وكه بدان دچارند اين است كه، آغاز اسالم را در نب

هدر   ون بماندد  ون و مدام واز اين خدالء مصد   يانواين خطائى است فاحش كه بايد ذهن دانمج

هدر   وده وع بمدر اسدالم بد   واحد حقیقى نوامر تنها دين  ئى بايد بداند كه از همان آغازودانمج

   .سترده اومكانى همین دين را آ و مبرى از پیغمبران خدا در هر زمانپیغ

را  هدا آنالً واسدت! ا  آورشدگفت ، اندد داشتهپیغمبران  ورفتارى كه مردم با اين فرستادگان 

بعضى را  ونتیجه بعضى را كمتند اند! در رزيدهوتكبر  واز طاعتمان سر باز زده  واذيت كرده 

پیغمبدران ايمدان    بده  هاآندى از وديار شان اخراج كردند تا جائیكه جی چند نفر معد واز شهر 

كردند، تبلیغ فدا  وت وردند! آنهم پس از آنكه اين پیامبران سراسر عمر شان را در راه دعونیا

از پاى ننمستند  وتاهى نكرده وكوشش آن ك وخدا در راه جهاد  یلیكن اين بندگان برگیيده

 تابع شان شدند.  وتمان را پذيرفتند وى زمین دعوى رهاملت نيتربیرگخره تا اينكه باآل

اى پیدا كدرد، بده   د  قالب تازهوضاللت، گمراهى براى خ یرهوبعد از سپرى شدن اين د

ى هدا تداب كدر  وض كردندد  وفاتمدان عد  وتعلیمات پیغمبدران را پدس از    هاملتاين معنى كه 

ى تدازه اى را از پدیش   هدا رو براى عبادت  و دهارد كرود وغى از خوپیغمبران پندارهاى در

 ع كردند به پرستش پیغمبران. جمعى گفتند:وشرهم دسته از مردم يكو دند، نمود اختراع وخ

د آمده است، عده اى پیغمبر خددا را پسدر خددا قدرار     ورت پیغمبر  به زمین فروخدا بص 

طريدج بمدر پدس از در گذشدت      هیت قرار دادند. بددين وپیغمبر خدا را شريك ال دادند بعضى

را تعلیمدات راسدتین پیغمبدران     نوگندا وهاى گروهاى مختله تاريخ در كمد رهوپیغمبران درد

هدائى  مجسدمه  و هدا بدت دندد  وهم شكسته ب را در هابتكه  تحريه كردند. براى همان كسان 

 وشرايع پیغمبران را مسخ كردندد!   وتعلیمات  ورستیدند پ ورا مقدو شمردند  هاآن وساختند 

انینى وق وده ساختند! ول آلوهاى مجهافسانه وغ وسنتهاى در وم جاهلیت ورس واع بدعتها وبا ان

ط كردند، تا جائیكه بدراى انسدان پدس از    وشرائع پیغمبران مخل د باوضع كرده بود بمر وكه خ

شدريعت اصدلى شدان را از     واند هدايت پیغمبران وبت د كهواى نمانده بسیلهوگذشتن چند قرن 

سیرة حقیقى  ونیی سر گذشت پیغمبران  و پرداخته اند تمیی دهد وان بعديمان ساخته وآنچه پیر
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 قابدل  جائیكده ندید مدردم از آن مطالدب چیدی     ايات ساختگى از بین رفدت تدا   وشان در خالل ر

 اى پیغمبران از بین نرفت.شمهوك وفعالیتها  یاعتمادى باقى نماند، معذلك همه

ته دين حقیقدى شدان يعندى    ى گذشهاملتبدانند كه  عیيیزان وآمدانش وگرام  برادران  

ز در ون امدر وگندا وى مختلفدى را كده بدا نامهداى گ    ديانتها وض كردند ور عوهمین ط اسالم را

از دين اسالم رد غیر وسالم دينى را كه آالمسیح علیه  ، مثالًد اختراع كردندوبینیم خجهان مى

 دوخد  وده است، لیكن كسانیكه بعد از آن حضرت آمدند، با دين او بدازى كردندد   وحقیقى نب

د ساختند ورا با اباطیلى كه خ وا یپاكییه وتعلیمات پاک  ود ساختند ومسیح علیه سالم را معب

 )مسیحیت( نامیدند! راآن وردند ودين جديدى را براى مردم آ وده كردند وآل

هداى ديگدران، ندید    استهوج شدن آن با خوممی ود مسخ شدن تعلیمات پیغمبران وجواما با 

بده حیدات آخدرت     وبه خددا   به اين معنى كه عقیده حج باقى ماند، وهر ملتى جیئى از صدق 

 واى از مبادى صدال   عهومجم وبه اشكال مختله منتمر شد،  هاامت و هاملت یدرمیان همه

ل حدج  وهر پیغمبرى جدا جدا ملت خدود را بدراى قبد    در گذشته. بجاى ماند اخالو وصدق 

احددى در سراسدر   ود آمد كه دين وجوآماده ساختند، تا جائى كه اين امكان ب وتربیت كرده 

د وجد وى جهدان  هدا ملتمیان  فرقى كه در وت وتفاه جه بون توبد ومیت پیدا كند وجهان عم

 د. وانسانها شناخته ش یدارد، تنها دين همه

و به آن ملت وضیح داديم كه براى هر امتى پیغمبران مخصوی پیش از اين براى شما تو نی

علت اين امدر   .دوت اين پیغمبران منحصر به همان ملت يا امت بودع وشد يا امت فرستاده مى

هدر   ودندد  وط نمدده ب ويكديگر مخل با ودند ور بواز يكديگر د هاملتزها وده كه آن رواين ب

د كده تعلدیم   ود. در چندان شدرايطى، ممدكل بد    ود  بد ود سر زمین خور حديا مقید دوملتى گ

د وى سراسر جهان منتمدر شد  هاملت و هاامت یاختى درمیان همهويك ن وجانبه ممترک همه

ى ديگدر اخدتالف   هدا ملدت ال هر ملتى با ملدت يدا   واح وضاع وا ومضافاً اينكه شرايط زندگى 

اخالق از خالل  ون جهت نادانى در عقیده، يد. بدونادانى سراسر جهان را فرا گرفته ب وداشت 

جده  وآمد. با تد مىوجوزمان ب وجه به اختالف مكان ون با توگناوهاى گرتواين مفاسد به ص

ز وى آندر هدا ملدت د جی اينكه براى هدر ملتدى از   وها چاره اى نبانگییه وامل واين ع عوبه مجم
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هام باطل آن ملت را از بین وا ود ویخته شحج بر انگه ارشاد ب وو براى تعلیم وپیغمبرى مخص

هداى  هومدردم را از شدی   وهاى درستى نمر دهد انديمه وبجاى آن بتدريج افكار صحیح  وببرد 

افراد امتش را مانندد   وعالى هدايت كند و نه انین عادالوى از قورا به پیر هاآن وباطل باز دارد 

داندد  كند. ديگر كسى جی خددا نمدى   كند، تربیتچكش را تربیت مىودكان كومادرى كه ك

راندى بدراى   وال گذشدت تدا اينكده د   وبددين مند   هدا امدت  و هاملتكه چند هیار سال بر تربیت 

با پیمرفت  وغش فرا رسید وآغاز بل ودكى را پمت سر گذاشت وانسانیت پیش آمد كه ايام ك

مردم از سدر   رى كهوابط زيادى بر قرار شد بطور هاملتتجارت بین عناصر مختله  وصنعت 

آفريقا مسدافرت   وپا ور دست اروهاى دروكمه زمینى ب وسائل دريائى وچین با  وزمین جاپان 

میدان مدردم    ن نیدی در وفند  وم وعلد  واج گرفت ومیان اكثر ملل ر كتابت در وخط  وند كردم 

 وسدرداران   وشدد  مبادلده مدى   هدا ملدت عات علمى میدان  وضوم وافكار  ونظريات  ومنتمر شد 

 وندد  كردمد  ب ور شدان را مغلد  ورهاى مجدا ورجدال مقتددرى پیددا شددند كده كمد       وین فاتح

 )واليدت(  رى داراى چندين استانوريكه هر كموردند، بطوآد مىوجورهاى بیرگى را بوكم

نیی چندين ملت تحت نظام سیاسى معدین   وند كردم رى چند ملت زندگى ودر هر كم ود وب

تدريج از ه ناشناسائى ب وبیگانگى  وپراگندگى  وى رود ور هم گرد آمدند واحدى دورنيم و

بدراى  احددى  واخدت اسدالم شدريعت    ولیم يكناتعبا د آمد كه وجواين امكان ب و ،رفتم بین 

 د. وسراسر زمین اعالم ش

اهیدد كدرد كده    وتاريخ بمر مراجعه كنید تصدديج خ از اندى سال  وهیار  ودقبل از اگر به 

طلبیدد. بدراى مثدال بايدد     بمر باشد مدى  یلى را كه دين همهن حال، دين كامز به زباوضع آنرو

 گفت:

معدذلك از   ،د ممتمل بر مبادى اخالقدى ود بلكه دينى بودائى اگرچه دين كاملى نبودين ب 

 ودر افغانسدتان   ولسدتان از طرفدى   ومغ و جاپدان ور چین ودر كم ون نهاده ور هند قدم بیروكم

ر دسدت رسدیدند   وهاى دروكم بهنندگان اين دين اج گرفت، تبلیغ كوبخارا از طرفى ديگر ر

ترديد حضرت مسیح اسدالم خدال     ون شك وبد ودين مسیحى آمد.  سپس بعد از چند قرن

ج واسدتند ممدی  وخد مد  وآمدند، اين ديدن را بدا آنچده خد     وكه بعد از ا رد، لیكن كسان ورا آ
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مسدیحیت نامیدندد. بدا     راآنكردند تا اينكه چییى از آن باقى نماند، مگدر دياندت ناقصدى كده     

كه دنیدا   همین انتمار دلیل آنست وپا منتمر شد، وار وافريقا  ودر ايران  مسیحیتاينحال همین 

ن وچد  ، ودولش همچنان مسدتعد و تیدار بد   وبراى قب ود ودين جهانى كاملى ب یدر آنیمان تمنه

همدین   ورد وان آبده آن ايمد   وهاى ناق  قناعت كرد ديانته ب توانست چنین دين را بیابدنم 

 اج داد. وى جهان رهاملت ديانتها را در

 سلم:وت محمد بن عبداهلل صلى اهلل علیه ونب

ى هاامت و هاملت یبراى همه وبیان كرديم، براى دنیا  راآنضع وزمانیكه  ودر اين عصر 

لم سد والى ما محمد صدلى اهلل علیده   وم ور وى زمین، يگانه پیغمبرى كه بر انگیخته شد، سرور

هدايت همه مردم جهدان، ديدن    ور شد كه براى رهبرى وع كرد و مامود كه در عربستان طلوب

 جهانیان ابالغ كند. ی را به همه ایجانبهن همه وقان وحج 

زمین عربسدتان بدراى   اهیدد دانسدت كده سدر    وجغرافیائى جهان نگاه كنیدد خ ی مهاگر به نق

ر وكمد  تدرين نیديك واقع شده وافريقا  ویا زيرا بین آس ددوين محل بترمناسبرسالت جهانى 

پدا  وبى اروى جند هدا قسمتى متمدن در هاملتكه صاً نسبت به آن زمان وپا است، مخصوبه ار

ر وا ايدن كمد  سدتان بد  وهند یبا عربستان معادل فاصله هاقسمتآن  یفاصله وسكونت داشتند 

 د. وب

انیدد،  وشدته اندد بخ  ومدان ن ز واز آن گذشته اگر آنچه را كتدب تداريخ راجدع بده آن عصدر      

عدرب بدراى ايدن رسدالت      تاز ملد  ترمناسبملتى  واهید دانست كه در سراسر جهان امتى وخ

 شد. جهانى يافت نمى

 وز را فرا گرفتده  وقدرتهاى عظیم آن ر وى راقى هاملتساير  ،انحالل وجبات انحطاط وم

ن وملدت عدرب داراى خد   زها ورتیكه آن رود، در صونى گذاشته بوبه دگرگ وضاع جهان روا

انتمددار  وارتقدداى فرهنددگ مددنحط   واز طددرف ديگددر رشددد تمدددن   .دوى بددوقلبددى قدد وداغ 

د، واخالق مردم را فاسد كدرده بد   وعادات  هاملتمیان ساير    درون وعیش وگذرانى  وخ

رده بدار  وپرنداز  ود كه مردم را راحت طلب وزگار داراى تمدنى نبولیكن ملت عرب در آن ر

اين ملت  وپستى مايل شده باشند  وبه رذالت  وگرفته باشند  و  خون وبا عیش  و رده باشدوآ
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اج داشدت بدر كندار    ور هدا ملدت میان ساير  پلیدى كه در وقرن شمم میالدى از آثاز زشت  در

میان ملتى  انسانى كه امكان داشت در یصفات عالیه یی كالم اينكه، كلیهد. خالصهومانده ب

د داشت. عربها وجومدن آن عصر جان سالمى بدر برده باشد در اين ملت فان آثار توكه از ط

دندد كمداده   ودندد! مردمدى ب  ومصمم كه براى ترو هدیچ اهمیتدى قائدل نب    ودند دلیر ومردمى ب

 وايدن د  وداشدتند  سدت مدى  واستقالل را د وآزاد فكر، آزادى  و آزاده ،درست پیمان ودست 

 وشدد  اى كدج نمدى  گردنمان در برابر هیچ ملت بیگانه وند دادم معنى را بر همه چیی ترجیح 

 ونمدان جريدان داشدت    ودر خ ان گذشتگى در راه دفداع از مقاصدد  از ج وكارى فدا یعاطفه

  در آن راه نداشت. البته بسیارى از ون وعیش  وشگذرانى واى داشتند كه، خزندگانى ساده

همه زشتى  ت امر اين است كه آنلى حقیقواج داشت، ومیان اين ملت ر منكرات در وزشتیها 

اسماعیل  وصد سال به اينسو يعنى )زمان ابراهیم جنپ وهیار  ود كه از دوپلیدى ناشى از آن ب و

م ورهبرى درمیان اين ق وا ود، پیموانگیخته نمده ب پیغمبرى بر در بین اين ملت (سالمال ماعلیه

 ومددنیت   وال  اخالقمدان بپدردازد   بده اصد   وتربیت كندد   ورا تیكیه  هاآند كه وقیام نكرده ب

دندد بده زنددگانى آزاد    ومیان صحرا زندگى كرده ب ن قرنها دروچ وزد، وبیام هاآنفرهنگ به 

ران واز آنجائیكده د  ود واج گرفتده بد  ور هدا آنمیدان   عدادات جاهلیدت در   ودندد  وگرفته ب وخ

از  وا تهدذيب كندد   ر هدا آننداشت كه  راآنانائى ود هیچكس توب دهم ل انجاوجاهلیت به ط

  .شنائى انسانیت هدايت نمايدوره هاى بهیمیت بتاريكى

بده   اىالعداده فدوق مدرد   وداشتند كه اگر يك نفر نابغه  راآنصاف استعداد واين ا یبا همه

تعلیمداتش را   وت ودعد  یدنبالده  وكنند  ور وتربیت شان بپردازد دنیا را زير  وتعلیم  واصال  

مردم را بده هددف عدالى انسدانیت برسدانند. رسدالت        ورا تبلیغ كنند  شو رسالت شريفبگیرند 

اكناف جهان به چنین  وتش در ساير اطراف وتعلیم دع وتبلیغ  وجهانى اسالم براى نمر كلمه 

 د. وچنین مردان با عیمى محتاج ب ومصمم  وان مردان دلیر وج

 راآنبدا دقدت    وختیدد  وآم گذشته از اين، معنى لغت عرب را ببینید! پس از اينكه لغدت را 

 واهید كرد كه براى اداى افكار بلندد  وترديد تصديج خ ون شك ویل كرديد، بدلتح ومطالعه 

از  تدر مناسدب زبانى  و... در تمام دنیا لغتى  بوتاثیر در قل وترين معانى علم الهى تعبیر از دقیج
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عات بسدیار مهمدى ادا   وضد وتاهى از اين لغت موهاى كجمله ةسیلوه زيرا ب ددشوم آن يافت ن

 در هدا دلنمدتر در   وند كده مانندد تیدر    باشد مد  عات پر از چنان تاثیر وضومعهذا اين م شود م

د كده ايدن   وشد ر مدى ود، تصد دهد مدى  افدر ولدذت  ندگان وشدن بده   هدا آنعبارات نیی  و ،آيندمى

نندد قدرآن   چنین زبانى بدراى كتدابى ما  . بلى دآورم جد ودر  اختیاربىايست كه آدمى را مهنغ

 د. ودركار ب

بده   وشدامل ا  وخداى متعال، رحمت كامدل   یابج، حكمت بالغهوس وجه به اين معانى وبا ت

هدا تدرجیح   ت جهانى بدر سداير زمدین   وزمین عرب را براى نببندگانش چنین اقتضا كرد كه سر

رد، ان فرض كد وتنمى ومانندى براى ا وخدا كه مثل  یاينك آنچه را اين مرد بر گیيده دهد،

 یم. دهم ضیح وت انجام داد براى شما توبراى تبلیغ نب

 سلم:وت محمد صلى اهلل علیه وت نبوثب

هدا نده   زوببیدنم كده آنر   وچهار صد سال قبل جهان كندیم   وتاريخ هیار ه نگاهى باگر حاال 

 ومجلده   وزنامده  واى تدا ر نده چاپخانده   ومبیلى ونده اتد   ونه خط آهنى  وئى ونه رادي ود وبرقى ب

د وجد وز وايجداد شدده آندر    هامسافرتز براى مردم در وتسهیالتى كه امر واب انتمار دهد، كت

ر ديگرى سفر كند بايست چندين ماه ورى به كمواست از كموخهر آنكس كه مى ونداشت 

اى هاى جهدان بده كلدى رابطده    روزگار بالد عرب بدا سداير كمد   ودر آن ر وقت كند، وصرف 

دند، واقع شده بومصر در اطراف عربستان  وم ور ويران هاى ارونداشت. درست است كه كم

ر را از ساير بالد بكلدى جددا سداخته    وهاى عربستان، اين كمزارريگ وهاى ريگ هولیكن ك

 د. وب

ها هفته وند رفتم رها وبه اين كم ونمستند ى شتر مىوبلى بازرگانان عرب براى تجارت ر

  وفدر  وهددفى غیدر از خريدد     هدا مسدافرت ر اين ند لیكن دكردم پیمائى ها صرف راهماه و

 واى، نده كتابخانده   واى نه مدرسه ود داشت وجوزمین عربستان نه تمدن راقى نداشتند. در سر

 وانددن  وكسدانیكه خ  یعدده  ودندد  وبهدره ب ز  بدى وآم ور نیی از نعمت دانش ومردم اين كم

شتن آشنائى ون واندن وخه سانیكه بنیی ك و، كردم ز نوستند از عدد انگمتان تجادانم شتن ون

 . كردندم شان نرون خارج از كموفن وم واعتنائى بعل وجه وداشتند ت
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ه نى داشتند كه بونه قان وسامانى بدهد  وزندگانى شان سر ه متى داشتند كه بوعربها نه حك

كمدال   بدا  ود استقالل داشدتند،  واى از خطايفه وجب آن نهى و امرى دركار باشد، هر قبیله وم

ن يكدديگر را  ومسدتمر خد   ونین دائدم  وهداى خد  در جنگ وند كردم آزادى، مردم را غارت 

 وسدت  توانمد  دندد، هدر آنكدس كده     وقیمتدى قائدل نب   وو بمدر قددر   وبراى نفد  وريختند، مى

اثدرى از فرهندگ    وشدد  مسدلط مدى   وبدر دارائدى ا   و كمدت است ديگرى را بكمد، مىوخم 

شرمى با كمال بى واج كامل داشت، وقمار ر وشراب  وفحماء  وزشتكارى  ونداشتند. پلیدى 

اف كعبده  وند تا جائیكه زنانمان با بددن برهنده بدراى طد    زدم زشتى دست  وع پلیدى وهر نه ب

د كده بده   وند، آزادى اين مردم بجدائى رسدیده بد   دادم حالل را از حرام تمیی ن هاآنند! رفتم 

بده   ومدت نداشدت   وحك هدا آنیچ گونه عامل اخالقى بر ه ودند وبند نبنى پايوقان وچ قاعده یه

رى در نهادشدان ريمده   وه بر اين جهالدت بده طد   وند. عالدادم مت هیچ حاكمى تن در نوحك

ندد  رفتم هر گاه به سفرى  وند كردم را سجده  هاآن وپرستیدند را مى هابتد كه وانیده بود

ند و داشدت م بر  راآنديدند ائى را مىيك قطعه سنگ زيب وآمدند در منیل و ايستگاهى مى و

استند. وخرا از آن م شانند، و حاجاتكردم  هدر برابر آن سجد وخدايمان قرار داده  راآن

 وشدد!  خاضدع مد    هدا بدت  وشد براى سنگها كه در برابر هیچكس خاضع نمىيعنى گردنهائ 

 انند! رسم ى شان ورزآرا به  هاآن ورده وند همین سنگها حاجتهاى شان را بر آكردم ر وتص

الدتدش  ود آمد كه پددر  قبدل از   وجودى بولودر چنین شرايطى م ومى ومیان چنین ق در

فدات كردندد. بددين جهدت در     ودكیش وران كد وپدر بدیرگش در د  وده، سپس مادر ومرده ب

 وكسدى را نداشدت كده از ا    وپرست ماندد  سربى ،دکوشى اين كوممو  وچنین محیط مغم

ل وسدالش ممدغ   وشى داشته باشد. همینكه مختصر رشد كرد با ساير پسران هم سدن  روامید پر

 وشدده،  ران جوانیش فرا رسید به شغل تجدارت سدر گدرم    وقعیكه دوم وسفند چرانى شد، وگ

ال شدان را ذكدر   واحد  وضداع  وى جدی بدا همدان عربهائیكده ا    وآمیدی    و معاشرت ومجالست 

... لدیكن   شتن هدم نمدى دانسدت   ون واندن ود خو( بمىد. اين مرد )اُوكرديم، با كس ديگرى نب

مش بكلدى  وهاى قد خصلت وافكار  واخالق  وافكار  با عادات  وصفات  واخالق  وعادات 

كدرد،  هیچكس را با زبان يا دستش اذيت نمى وگفت غ نمىوقت دروهیچ واختالف داشت. ا
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 وشدد ا همنمین مدى  وا اريكه هر كس يكبار بوسخن، به طشیرين واضع، ود ماليم، متومردى ب

ترين اشدیاء را از  د ناچییونب ين شخصیت حتى حاضر. اداشتم ست ورا تا سرحد فداكارى د

د، بده همدین   ونظیدر بد  پاكددامنى بدى   وراسدتى   وبى بگیرد. از لحاظ امانت ور نامطلوطه كسى ب

هداى  تاماند  وگذاشدتند، و ا ى مد  وى را به امانت نید هايبهر چیی گران مردم شهر مكهجهت 

 واعتمداد داشدتند    ومدردم بده ا   ی. همده كدرد مد  د  حفاظدت  وجدان خد   ومردم را مانند مدال  

اى بده انددازه   وحیداى ا  ورا )امین( لقب دادند. شرم  وبجائى رسید كه ا واطمینانمان نسبت به ا

نفاسدت   وسدتگى  را لخدت نديدد، شاي   وغ هدیچكس بددن ا  وبود كه پس از رسیدن بده سدن بلد   

 كردم زندگانى  پلید و اخالقمیان مردمان بد وا با وجودی كهاى رسید كه طبیعتش به درجه

پداكییه   واين مرد در تمام اعمدالش پداک    .دوهر پلیدى متنفر ب و د از هر بداخالق وخ ولى او

 وكار غدارتگرى  ه دست ب وم اوق ديدم قت ود كه هر وپاكدل ب ونیت  وقدرى خه د، و بوب

رد وخد  وزد  ورد، هنگامیكده آتدش جندگ    وخغصه م  و گرديد ثر مأند، متزننريیى مىوخ

، دادمد  يدان را آشدتى   وجنگج و، زدمد  كمدر  ه دامن اصدال  بد   وشد، ار مىومیان مردم شعله

 و. به يدارى يتیمدان   كردم ى مردم شركت هابتدر مصی ورحیم و ماليم  ود مهربان ومردى ب

 و، كدرد مد  همدان  پنداه را م ان بدى ورهدر  و ددام راک وپرداخت، به گرسنگان خزنان مىهوبی

ضدرر   وكمدید. بده كسدى از ا     م وزيانمان را بر د وبار زحمت  و داشتم را محترم  هاآن

ران حیداتش را بدا   وبا اينكه سراسدر د  .كمیدد زحمت مىوخ والبته براى ديگران ا ورسید نمى

د ورت داشدت. مدردى بد   رذالدت نفد   ود معدذلك از شدرارت   وذل بسر بدرده بد  اارور ومردم شر

پرستى فطرت د كه بتوتش با مردمانى باى برافرخته، و با اينكه معاشرداراى قريحه وشندل ور

پرسدتى  اينحال اين مرد از بت ند، باكردم ى وپیر راآند كه پدر بر پدر ودينى ب وى شان وثان

د كه آنچده  وده بخبر دا وئى قلبش به اوسر  را نید بتى كج نكرد، گ گاهچیه وداشت  فرتن

 وشدريك اسدت   فقط خداى يگانه كده بدى   وآسمان است ارز  پرستش را ندارد  ودر زمین 

میدان چندان    د اين مرد دروجوبس.  وار پرستش است وشريكى قائل شد سیا وبراى ا توانم ن

میدان   هرى گران مايه اسدت در وئى گوغى داشت كه گوفر وم نادانى آنچنان درخمندگى وق

 لى يا چراغى است در تاريكى شب! وسنگهاى معم
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بده   وطهارت مقرره با رفعت را تمام كرد  وره زندگانى سراسر نظافت ودپس از آنكه يك

تداريكى كده از هدر طدرف بدر       یصبر  از ديدن چنین پرده یسن چهل سالگى رسید، پیمانه

 وجهل  رفد  را از اين درياى نوتصمیم گرفت خ ود لبريی گرديد واجتماع سايه انداخته ب

زيرا در اين محدیط   دپرستى نجات دهدبت وشرک  وعملى  وانحطاط اخالقى  ومرج  وهرج 

زهداى  ور و رفتم ن وديد، بدينجهت از شهر مكه بیرچییى را كه مناسب فطرتش باشد نمى

 برد. سر مىه ت بوخل و النى در عالم تنهاي وط

بدا گرسدنگى تیكیده     ولى شدبانه  اومتد  وقلبش را بدا عبدادات مسدتمر     و  ودر اين ضمن، ر

 وسدیله تداريكى   ود كده بددان   ورى بودر جستجوى ن و رفتم  وتأمل فر وبه فكر  و، كردم 

آن ايدن   یلهیبه وسد د كه وياى چییى بوج ود از بین ببرد ومش چیره شده بوظلمتى را كه بر ق

 اصال  كند.  ومرج را از سر ن وهرج  وفساد  وجهان پر از پلیدى 

رى وآن ند  یلهیبه وسد ر ناگهانى وطه قلبش ب وى داد ور ویر حالى براى ایهنگام تغدر اين 

د نداشدت پدر شدد،    وجوئى كه قبالً واز نیر وشن گرديد، ود روى آن بوكه فطرتش در جستج

ى كه در آنجا خلوت گیيده بود بیرون آمدد و در میدان قدومش نددا داد و     ربدين جهت از غا

پدس  ند شما را سودى بخمند يا زيدانى برسدانند،   توانم رستید نپى را كه مىيهابتاين گفت: 

 هدا آسمانبرداريد، و اين زمین و خورشید و ماه و ستارگان و آنچه در  هاآن پرستش دست از

شدما  ه را خداى يگانه آفريده است، و اوسدت كده شدما را آفريدده و بد      هاآنو در زمین است 

 هدا آنرا نپرسدتید و از   هاآنكند، پس و زنده مى میراندد و اوست كه شما را مىدهم روزى 

و از دزدى و غارتگرى و فحماء و  ،يارى نخواهید و حاجتهايى را كه داريد جی از او نخواهید

كنیدد بپرهییيدد! و در   ارتكداب مدى   هدا آنشرابخوارى و قمار بازى و امثال اين پلیديها كه بده  

روحدى را نكمدید مگدر    پیمده سدازيد و هدیچ ذى   عدالت را  ،دیگفتار و كردار تان راستگو باش

ید و هیچ چیی را از كسى نستانید! و ندهید مگر بحج! همه مرباي هاآنبحج! و دارائى مردم را از 

شما بمريد و همه افراد بمر مساوى و يكسانند. شرف و افتخار و برترى نه به نسب اسدت و نده   

بده تقواسدت، يعندى     ف و برتدرى بسدته  جداه و نده بده ثدروت بلكده شدر      ه جامه و به رنگ و نه ب

پرهییگارى و صال  و نیكوكارى است، در اينصورت هر آنكس كده صدالح باشدد و از خددا     
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بترسد و خود  را از كارهاى بد بر كنار نگاه دارد، از نظر انسانیت شريه اسدت و كامدل، و   

ت يعندى  شرف و برترى نخواهد بدود و از حیدات آخدر    گونهچیهچنین نباشد داراى  كه  كس

اى نخواهد داشت و نیی گفت: پس از گذراندن زندگانى اين زندگانى جهان ديگر حظ و بهره

نده   ي خددا  عددل  یشما ندید پروردگارتدان جمدع خواهیدد شدد و در آن محكمده       یدنیا همه

شفاعتى دركار خواهد بود و نه دوستى و نه رشوتى، و همچنین از نسب عالى شما نیی نخواهند 

چییى كه در آنجا براى شما سودمند خواهد بود ايمان شما است و اعمال صالح، پرسید، بلكه 

يعنى كارهاى نیك شما، و هر يك از شما كه كار خوب انجام دهد داخل بهمت خواهد شد 

 و هر كس كار خوبى انجام نداده باشد زيان آشكارى خواهد ديد و جهنمى خواهد شد. 

ى ان جهت كه او عادات و رسوم جاهلد فقط بدلیكن قوم او دست به اذيت و آزار  زدن

شمرد و در برابر آن مطالبى را كه خالف طرز و را كه از پدرانمان ارث برده بودند معیوب مى

 ودادندد  دشدنام مدى   وكردند را اذيت مى وبه همین علت ا ددداتعلیم مى دوب رو  پدران شان

 وگرفتندد  سدخت مدى   وكدار را بدر ا   وكردندد  پرتاب مى وى اوسه سنگ ب وكردند هین مىوت

اذيتهدا و   وهدا  اع سدختى وانسدتند اند  وتتا جائى كه مى ورا بكمند  ومحرمانه تصمیم گرفتند تا ا

آزارها تسلسل گرفدت نده صدرف تدا يدك       واين همه اذيتها  وردند وآارد مىو وآزارها را بر ا

سدلم  وضرتش صلى اهلل علیه ز بلكه اين ممتد ماند تا سییده سال كامل تا اينكه حور ود وز ور

 ودندد  وطنش هجرت كند، با اينحال مردم دست بدردار  نب ور شد از وبعد از سییده سال مجب

 یدند. كوشم  وآزار ا وسته در اذيت ود پیوحتى در شهر مدينه كه به آنجا پناه برده ب

برابدر   در ومصائب را تحمدل كدرد    وكار چرا اين همه شدايد ونیك ین بندهاي بايد پرسید:

 ؟ كردم ديد تا آن حد صبر مش مىوآزارى كه از ق واذيت 

 پاسخ اين پرسش اين است كه:

پیمنهاد كردند كده پادشداه    ومستقیم هدايت كند. به ا ورا به راه حج  هاآناست وخمى وا 

تر تمندد وثر ومدردم بداالتر    یبدهند تا از همده  واهد به اوخت مىوثر ود يا آنچه مال وشان بم

به شدت اين پیمدنهادها را رد   ودارد، لیكن ا ى خدا دست بروت بسوض از دعودر ع ود، باش

 داد. تش را ادامه مىودع و كردم 
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 وراستگ وفدا كار  وتر : آيا در جهان مردى صالحبگويیمحاالجاى اين پرسش را دارد كه 

 د؟ ومى ش ویدا شده پ وتر از ا

آزار را در راه هدیچ نفعدى بدراى     واذيدت   وت ممدق  واين مرد ثابت كرد كه اين همه رنج 

 وى اومدردم سدنگ بسد    .دوبلكه در راه اصال  ساير بنددگان خددا بد   كردد د  تحمل نمىوخ

جی دعداى خیدر    ولى اوند. دادم را مخاطب قرار  وترين كلمات ابا زشت وند كردم پرتاب 

 . ای چنین مردی شوندفد گان خداتانسانان بلكه فرشنه تنها ! گفتم چییى ن هاآنبراى 

 ون آمدن از غار براى اوتغییر عظیمى كه پس از بیر وضع تازه واين  یحاال قدرى در باره

 ى داده فكر كنید. ور

يكده  ورسید، بده نح بالغت مى وحد اعالى فصاحت ه اند بومیخ وكالمى را كه بر مردم فر

  هیچ كس چنین كالمد  ايمانزنه بعد ا ود ورده بواين چنین كالمى را نیا وكس پیش از اهیچ

 . توانده نم ردوآ

ند، بدين سبب كردم فصاحتمان افتخار  وخطابت  وشیده نیست، اعراب به شعر وبر شما پ

لدى  و  !رندد ورده، بیاوآ وره مانندد آنچده ا  وندد يدك سد   توانمد  ت كدرد كده اگدر    ودع هاآناز 

 یرهوچكترين سد وه كد جه داشت كوردند. )بايد تود آوهمه سر عجی فر وانست وهیچكس نت

 ره نییوانست مانند اين سوكسى نت وازده كلمه است واست كه داراى د «ثروالك»قرآن مجید 

  رد(.وبیا

با مردم بكار  وگفتگ وها ر تر است اين است كه زبانى را كه در خطبهوآمطلبى كه شگفت

بدین   وآن كدالم   اگر بدین  ود، وفصاحت با آن بیان ديگر همطراز نب وبرد، از حیث بالغت مى

 و حاضد وبا مردم داشدت مقايسده كنیدد، فدرق      راتى كهومحا وگفته ها  وها بیانى كه در خطبه

 اهد شد. وم خوع سخن بر شما معلون وآشكار بین اين د

ش را با همان زندگی یرهوسراسر د رشد كرداين )امى( صلى اهلل علیه وسلم كه در صحرا 

رده اسدت كده   وهدائى را آ عظده وم و هدا حكمدت رانیدد،  اد میگذوسد نمینان امى يعنى بدى صحرا

. بلكه قبل از آنكه به ونه بعد از ا ورد وانسته چنان كلماتى را بر زبان آوت وهیچكس نه قبل از ا

همچنین ايدن مدرد    ودند! ود  هم نمنیده بوسن چهل سالگى برسد، مردم چنین سخنانى از خ
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انینى را ون انسانیت قودر ساير شئ وسیاست  و اجتماع وسلم، در اخالق و)امى( صلى اهلل علیه 

تجربیاتى كه  وسعت نظر و یحكماى سترگ، با همه وضع كرد كه حتى دانممندان بیرگ و

درک كنندد!   راآناسدرار   وندد حكمدت   توانم بت زياد، نوخته اند، جی با صعودر زندگى آم

مقاصد آن  وانین وار آن قاسر ود، حكمت ومات بمر افیوده شومعل وبلكه هر چه بر تجربیات 

تقريبدا ً چهدارده قدرن پدیش      اهد شد! اين )امى( صلى اهلل علیه وسلمودر آينده بیمتر كمه خ

انیم وتد رد آن نمدى وضع كرده است معذلك ما در حال حاضر، حتدى در يدك مد   وانینش را وق

انیم وتنمى راآن یهمچنین، يك ماده ومحتاج به تغییر بدانیم!  راآنتجديد نظر كنیم يا اينكه 

ضعى ديگدر در دنیدا چنددين    و نهاىورتیكه قانوجاى آن بر داريم! در ص حذف كنیم يا از سر

خاسدر   وى در هر آزمدائش خائدب   ونهاى دنیوتبديل گرديده است! ديگر قان وبار دچار تغییر 

ى نى كده ايدن امد   ودر آنحالیكه قان آشكار است، هاآندر تحذيه  وترمیم  یهانمانه وماندند 

اى ازآن امكدان  دفعه و ضع كرده هیچ شجون مدد انسانى وصحرانمین صلى اهلل علیه وسلم بد

 و ضرورت حذف را ندارد و نه خواهد داشت. 

 وفضدائل   وشرف  واخالق  یلهیبه وسسه سال، بسیارى از دشمنانش را  ودر مدت بیست 

 وافقان ود را تبديل به موخبسیارى از مخالفان  وخود ساخت  ستوتعلیمات عالیه، د یبذريعه

لدیكن شكسدت    وقیام كردند  يماند. با اينكه قدرتهاى جبار عظیمى در برابر اود نموحامیان خ

ز شد از هیچكدام انتقام نگرفت، وقتیكه بر اين دشمنان پیروچك شدند وك وار وخ وردند وخ

 وبدرادر رضداعى ا   و /كاكدا وكسانیكه عم .داد انعامش قرار واكرام  وبلكه همه را رهین فضل 

دندد،  ورا مكیدده ب  وجگدر ا  وشدكمش را شدگافته    ودندد  و)حمیة بن عبددالمطلب( را كمدته ب  

دندد  واره سداخته ب وطدنش آ ورا از  وا ودندد  وپرتاب كدرده ب  وبر كسانیكه سنگ بر ا وبخمید! 

 كرد! ورا عف هاآن ود وچون بر ايمان فتح حاصل كرد، ترحم نم

بده هدیچكس حتدى در     وبا هیچكس عهد شدكنى نكدرد    ورزيد ونسبت به هیچكس مكر ن

رى آشكار است كه حتدى بددترين دشدمنان    وابج به طود. اين سوزى ننموتجا وجنگ، تعدى 

 عهد شكنى متهم سازند! وظلم  ورا به مكر  وكه ا اندكردهت نأى جرو
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را  هاآن وساخت  وا یمسخر اراده وب وذجاعراب را م یى همههادلد كه واين معانى ب 

ملتى  هاآناز  وحمیگرى نجات داد و وهاى نادانى هداياتش از تاريك  وتعلیمات  یلهیبه وس

دندد،  ونى نبوبند هدیچ قدان  از اعرابیكه پاى وتهذيب از همه پیمى گرفتند!  وساخت كه در نظم 

ن شدند تا جائیكده از ايدن لحداظ    وقان ورد كه از هر جهت مقید به نظم ود آوجوملتى ب وامت 

 پیدا كرد! توانم ر تاريخ جهان نظیرى براى اين ملت ند

حكم ديگرى را اجرا كنند، مطیع  وند ودند مطیع هیچكس بموهمین مردمیكه حاضر نب و 

همین كسدانیكه داراى  وند كردم جانمان را در راه آن فدا  ولت بیرگى گرديدند كه مال ود

اخالقمان را تهذيب كرد كده   وا تیكیه رى آدابمان رودند، به طواخالقى نب وآداب  گونهچیه

انند از وى تاريخ میخهاكتابط به آنان را در وقايع مربوقتیكه وحتى مردم دنیا در حال حاضر 

دند در وى زمین بوى رهاملتترين انونات و آن كسانیكه نازلترين .ندكنم دارى ندوتعجب خ

ى داراى وسدال رسدالت    00ت وعد در پنداه د  وتاثیر تربیدت ايدن مدرد     وذ اخالقى ونف یسايه

بدراى   ومصر را تسخیر كردند  وم ور ولتهاى ايران واى شدند كه دى ارادهونیر وقدرت نفس 

در آسدیا   وزند وبیام ایبه دنانسانیت قیام كردند تا اين معانى را  واخالق  وتمدن  وتعلیم شرف 

 ن اسالم پرداختند! وبه نمر قان روپاى دوار وافريقا  و

لدى  وسلم در نفس عرب بجداى گذاشدت،   ود كه آن مرد امى صلى اهلل علیه وثارى باينها آ

د! وتدر ازيدن بد    آورشگفت وى زمین بیمتر از اين وى رهاملتو ساير ودر نف واين تعلیمات ا

ه ازآن ورد. عالود آوجوى زمین بوانین ساير مردم روق وعادات  وزيرا انقالبى عظیم در افكار 

بجاى اينكه  وقیام كردند  ومخالفت اه ب وى برگرداندند ور وى اواز پیرضع كسانیكه واگر به 

 ودشمنى زدند و مردمانى كده ا ه را سر ممج قرار دهند، آشكارا دست ب وا وى كنند وپیر واز ا

د را وانسدتند خد  وكدام نتد كه هیچواهید نموجه كنید، مالحظه خوت يرفتند،ذد پورا رهنماى خ

 بر كنار نگاه دارند! مى( صلى اهلل علیه وسلماز تحت تاثیر اين مرد )ا

د كه ناگاه ايدن مدرد   و  كرده بوحید( يعنى يگانگى خداى متعال را فراموز )تودنیاى آنر

مردم ياد داد! تدا جائیكده حتدى    ه ب وپرستى را از ندرو يگانه وسلم آمد و)امى( صلى اهلل علیه 

جی اينكده مددعى يگانده پرسدتى خدداى       ممركین، فعالً چاره اى ندارند و پرستديانتهاى بت
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اى آداب به مردم تلقین كرد به اندازه ولى را كه در اخالق واص وند! همچنین مبادى ومتعال ش

هدم   وى زمین را تحت تاثیر قرار داد وى رهاملتآداب ساير  ود كه اخالق ومند بونیر وى وق

لى را كده در  واصد  ومبادى  وتى همچنین درستى و راس و، استن نیی متاثر از تاثیرات آن واكن

د كده حتدى   وپدذير بد  اى معقدول و دل د، به اندازهورده بواجتماع آ ومدنیت  وسیاست  ون وقان

 ون نیدی ايدن اقتبداو    وتدا كند   وسرقت كنندد   اقتباو يا وادار كرد تا از اومنكران را  ودشمنان 

 سرقت ادامه دارد. 

گدرى در نهداد شدان ريمده     حم و وه جهل میان ملتى ك ريكه سابقاً گفتیم اين مرد دروبط

بازرگانى دسدت   وسفند چرانى وكارى جی گه ب ود فقط بر اساو فطرت رشد كرد وانیده بود

تربیتدى از كسدى فدرا نگرفدت. در      وتعلدیم   گونده چیه وسن چهل سالگى رسید ه نید تا اينكه ب

چهل سالگى در  سنه ر شد كه اينهمه مظاهر كمال، يكبارگى پس از رسیدن بورت چطواينص

 جمع شد؟  وا

 علم را از كجا تحصیل كرد؟ واين معرفت  و

 ى غیر عادى از كجا پیدا شد؟ واين نیر و 

 وبینظیدر!   سردارى است ومیان سرداران جنگى قائد  احد درو اين مرد را ببینید كه در آنِ 

اسدت غیدر    نگیارىونگیاران، قدان ومیدان قدان   در وحاكمى اسدت مداهر.    و، قاضى ةدرمیان قضا

تمددن،   ودر میدان مصدلحان اخالقدى     واسدت حداذق!    فىوفان، فیلسد ودر مجمع فیلس وعادى! 

در عین حال بدا   ودر صه رجال سیاست، سیاستمدارى است با تدبیر!  ومصلحى است مبتكر! 

ردگار  سدر گدرم   وزانه و در شب چندين ساعت به عبادت پروداشتن اينهمه كارهاى زياد ر

 وفرزنددان   وق زندان  ونظمدى، حقد   وكده بدا چده دقدت      دید كن ممالحظه  همچنین ود! شوم 

 واز  وبده ند   وپردازد ايان مىوبین وبه خدمتگیارى درماندگان  و كند ما  را اداره ادهوخان

ائى رسدیده  وحدد اعدالى فرمدانر   ه بدا اينكده بد    و! شود مل ويتیمان ممغ وهمدردى بیچارگان 

یست كه مفلسدان  ئغذا وغذاى ا شد،وپخمن مى وزبر  یجامه وابد وى حصیر میخومعذلك ر

 ماند! راک مىوخز تمام بىورند بلكه گاهى چند روخمى
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بده مدردم    دسدت زده اسدت   كه به چنین كارهاى عظیم اخالقدى و اجتمداعى  اگر اين مردی

 گفت:مى

ب را تكدذي  وا یانسدت گفتده  وتم ع بمرم، هیچ فردى نوباالتر از ن ومن مانند شما نیستم  

ى هدا بدت هوادعا نكرد كه ايدن م  ورا نپذيرد! با اينحال چنین حرفى را نگفت  وادعاى ا وكند 

 :گفتم د دارد، بلكه همیمه وغیر عادى را از خ

بدراى خددا    ودم نیست بلكه هر چده دارم از خددا اسدت    ومال خ هابتهوهیچیك از اين م 

ردن كالمى مانندد آن عداجی   واز آانس  وجن  وام ردهواين كالمى را كه براى شما آ واست، 

 ومن نیسدت، بلكده كدالم خددا اسدت       یل قريحهومحص وفكر  یزائیده ودم نیست واند از خ

م كدن مد  هدر كدارى را كده     وط نیست وديگرى مربه خدا به برترى اين كالم نیی جی ب وفضل 

 وى داده فیقودم نیست! بلكه خداى متعال است كه مرا چنین توشايستگى خ وناشى از كفايت 

امدر   راآنم مگدر اينكده خدداى متعدال     گدوي م هیچ چییى را ن وم دهم هیچ كارى را انجام ن

 كرده باشد! 

 : ديیبگواين معانى بمن  یجه به همهوبات

خددا اسدت تسدلیم     یكده فرسدتاده   وا چرا به امدر  وريم وى ايمان نیاچرا به چنین مرد صادق

 يم؟ ونم

جه داشته باشید كه جهان انسدانیت  وت ورا در نظر بگیريد  وامتیازات ا و هابتهواز طرفى م

 وى يواز طدرف ديگدر راسدتگ    ور  ندداده  وپدر  ومدردى را نظیدر ا   ونه بعد از ا و ونه پیش از ا

د  را نسدبت بده آنچده دارد مدد      وخد  ود كند مد  را ببینید كه به آنچه دارد افتخار ن وامانت ا

 وهدا را بده ا  د كه ايدن نعمدت  دهم نسبت  ي خداه ب د! بلكه همه چیی راگويم ثنا ن ود كنم ن

د: گويد م قتیكه وچرا  ويد تصديج نكنیم؟ وگرت چرا آنچه مىوارزانى داشته است، در اينص

 را تكذيب كنیم؟  ومظاهر كمال از خدا است ا وها اين شايستگ  یهمه

دت سدر در  وكار خاف و واز ذهن ت واى دت ساختهواين حرفها را خی : همهبگويیم وبه ا و

د نسدبت  وخد ه هداى ديگدران را بد   رده است. تأمل بكنید آنكس كه كاذب باشدد شايسدتگى  وآ

لت وبدا كمدال سده    محسدنات را  وى امدین، اينهمده امتیدازات    ودهد مگدر ايدن مدرد راسدتگ    مى
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رتیكه جی خدود او كسدى   واز اين عمل امتناع دارد، در ص ولى اود نسبت دهد وانست بخوتمى

. بارى، بنا بر آنچه گفته شد، اگر اين مرد ادعا داند نمامتیازات را  واين محسنات منبع و منمأ 

را رد  ود ادعداى ا تواند مد  كس نافراد بمر، هیچ یق همهوكند كه داراى شخصیتى است ما ف

 د، پس بايد پرسید: كنم ى نبا اينحال چنین ادعاي وكند 

 كیست؟  وتر از اامین وتر منیه وتر وراستگ

سدر پرسدت مدا، محمدد بدن عبدداهلل        ولى وم وسید  ور و، سرصادقه بدانند كه اين مرد هم

 وبرجسدته   وسدت. كارهداى بدیرگ    وت اودلیدل نبد   وا راستگويى وسلم است وصلى اهلل علیه 

ى هدا كتداب همده در   وهمه  ،ىوزندگى  یرهويداد هاى دور وقايع و یهمه واخالق اعالى ا

راسدتى باشدد،    وى حدج  ودر جسدتج  آنكس كه با قلبى سدلیم  هر وين شده. وتد وتاريخ ثبت 

سلم پیغمبرى است كه از وصلى اهلل علیه  واهد داد كه اواهى خوترديد، دلش گ ون شك وبد

د  عرضده داشدته همدین قدرآن     وم خد وطرف خداى متعال فرستاده شده و كالمى را كه بر قد 

 و اندد وبداز بخ  و گمدوده لبدى  بدا ق آن را هر آنكس كده   وكنید ت مىوكريم است كه شما تال

بفهمد، ناچار است اقرار كند كده از طدرف خدداى متعدال ندازل شدده و تصدديج         راآنمعناى 

 رد. وبیا راآند مانند توانم اهد كرد كه هیچ بمرى نوخ

 ت:وختم نب

شدناختن صدراط مسدتقیم     واسدالم   قدمات، بايد دانست كه بدراى شدناخت  جه به اين موبا ت

راه ديگدرى   سدلم و قدرآن كدريم   والم، جی تعلیمات پیغمبر صدلى اهلل علیده   يعنى راه راست اس

 وع بمر فرستاده شده وسلم پیغمبرى است كه براى تمام نومحمد صلى اهلل علیه  ود ندارد وجو

 ور وآنچده را از ند   خدداى متعدال   وختم شده است  ود اوجورسالت ب وت ونب وحى و یسلسله

هر آنكس كه طالب حج  وسلم فرستاده وصلى اهلل علیه  وا یاسطهواسته است بوهدايت كه خ

ه سراپا تسلیم به امر خداى متعال، ناگیير است ب باشد اىبندهاهد وبخ وياى حقیقت باشد وج و

بینداتى كده    واز هر جهت به هدايت، داليل  ورد وسلم ايمان بیاوخاتم پیغمبران صلى اهلل علیه 

 ى كند. ورا پیر واز هر جهت ا وباشد  وا یطريقه تابع واعتراف كند  ورده اقرار وآ وا
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 سلم:وت محمد صلى اهلل علیه وداليل ختم نب

شن گرديده است ور واضح وت را درک كرده باشید، براى شما اين نكته واگر حقیقت نب

قات هدر ملتدى   وقتى از اورتى ندارد كه در هر ونیی ضر وند وشلد نمىوز متوكه پیغمبران هر ر

 ودن هدايت وحیات پیغمبر در حقیقت عبارت از زنده ب وزيرا زندگانى  دشته باشدپیغمبرى دا

 زنده است.  وزنده باشد ا ومادامى كه هدايت ا وست وتعلیمات ا

و وهد  وى وبدا هد   وض كدرده  وشان را عد زيرا مردم تعلیمات داندپیغمبران قديم همه مرده

 ورت اصلى در دست نیسدت  وبص هاآنى هاكتابز كتابى از وامر و اندكردهيش ممیوج وخ

 و اندد كدرده   وهمچنین مردم، سیرة آن پیغمبران را فرام وانمان نیی چنین ادعائى ندارند وپیر

شته چییى كه قابل اعتماد باشد در دست ندارندد،  ذهمرفته از حاالت صحیح پیغمبران گ یور

ران وئى را كده در د كارهدا  و هدا آنلدد  وهمچنین محدل ت  و هاآنجیم زمان  ور قطع وحتى بط

 گفتار اين است كه:  یخالصه و داند نمحیاتمان انجام داده اند كسى 

 ونه آن پیغمبران ايام حیاتمان را سپرى كرده ودر حال حاضر، محال است كسى بداند چگ

 ؟اندكردهاهى صادر ون وامر  وچه ا

ز زنده وسلم هنو علیه م نیست، اما پیغمبر ما محمد صلى اهللوفاتمان معلوهمچنین تاريخ  و 

از  ايمدان  آن قدرآن كريمدى كده    وزنده اسدت،   يمانراهنمائى ا وهدايت  وزيرا تعلیمات  نددا

یدر  یعامل تغ والفاظ اصلى در دست ماست  و، با همان كلمات به ما آوردهخداى متعال جانب 

 وسدیرة   وحركتى از حركات آن راه پیدا نكدرده   وف يا نقطه وتبديل حتى در حرفى از حر و

سلم پس از ول اكرم صلى اهلل علیه وهاى رسگفته وكارها  یهمه وزندگانى  یرهوكارهائى د

ئى همدین  وريكده گد  ون باقى مانده اسدت، بط ومد وظ ومحف هاكتابگذشتن سالهاى دراز در 

  ورا بدا گد   وكلمدات ا  و نیدد بید مىوسلم را با چمم خوز، شخ  پیغمبر صلى اهلل علیه وامر

 يد.وشنىتان مدوخ

قدايع  ومانندد   وزنددگانى ا  یرهوقدايع د ود كده  شدو مد  در سراسر تاريخ جهان كسى پیدا ن 

سلم محفوظ مانده باشد، بدين جهت براى ما امكدان دارد  وران حیات پیغمبر صلى اهلل علیه ود

 واقتدداء   وگذرانیم بده ا قات كه م وقتى از اودر هر  وزانه ون حیات روكه در هر شأنى از شئ
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اين معنى دلیل بر آنست كه مردم  ورا سر ممج قرار دهیم  وكردار ا وئیم يعنى رفتار وسى جتأ

ديگرى  یسلم فرستادهوجهان در حال حاضر احتیاجى ندارند كه بعد از پیغمبر صلى اهلل علیه 

 ى متعال بیايد. از طرف خدا

آيد مگر بده  يگرى نمىاين نكته را نیی بايد در نظر گرفت كه هیچ پیغمبرى بعد از پیغمبر د

 د: شوم علتى از علتها كه در زير بیان 

احتیداجى باشدد كده بدار      ول اين است كه تعلیمات پیغمبر پیمین از بین رفته باشدد  وعلت ا

 د. وديگر بر مردم عرضه ش

رت احتیداج بده   وم اين است كه تعلیمات پیغمبدر پیمدین كامدل نباشدد، در آن صد     وعلت د

 د. وب اهدوتمام آن خا وتكمیل 

امدت   وملت خاصى باشد  وم اين است كه تعلیمات پیغمبر پیمین منحصر به امت وعلت س

 باشند. ومحتاج به پیغمبرى مانند ا هاامتديگر يا ساير 

 ،آن ايدن اسدت كده همدراه پیغمبدر      ود داشدته باشدد   وجد و) علت چهارمى نیی ممكن است 

مدا از آن جهدت از ذكدر ايدن علدت       ود وفرسدتاده شد   وتصدديج ا  وپیغمبر ديگرى براى تايیدد  

از  تدوان م ن وع ذكر نمده است ونه از اين نونم ویم كه در قرآن كريم جی دكنم ددارى وخ

مى، وعمد  وكلدى   یرت قاعدده ومثال استثنائى چنین نتیجه گرفت كه خداى متعال بصد  واين د

  .(فرستدكمك به پیغمبران م  وپیغمبران ديگرى را براى تايید 

د نددارد بددلیل   وجد وهاى سه گانده  یم كه هیچ علتى از علتكنم ضر مالحظه در حال حا

 اينكه: 

مادامیكه اين دين هست در هر  وسلم زنده است ول اكرم صلى اهلل علیه وتعلیمات رس -0

از هدر هددايتى كده     ويم ومند شد از اين تعلیمات بهره توانیمبه راحت  م زمان  وقت و

ردار ويج كدرده اسدت برخد   وتدر  ودگى نمدان داده  كه براى زند  از هر طريقى ورده وآ

همچنین از راه هائیكه ناپسند است تا مردم را از آن بر حذر دارد، بدر كندار    و ،گرديم

احتیاجى به پیغمبر ديگدر   در دسترو است وزنده  وز هدايت اوهن قتیكهوبمانیم، پس 

 رد.بر مردم عرضه دا راآنباره ود وت را تجديد كند ودركار نیست كه نب



  
 مبادی اسالم   18 

  

سلم تعلیمات كامل اسدالم بده دنیدا عرضده داشدته شدده       وت محمد صلى اهلل علیه وبا نب -0

د يدا چیدیى از آن   وده شد واست، بدينجهت ديگر احتیاجى نیست كه چییى بر آن افی

صدلى   يماند ندارد كه براى جبران آن بعد از اوجورى در آن ونیی قص وكاسته گردد 

 م نیی منتفى است. وپس به اين دلیل علت د سلم پیغمبر ديگرى بیايد،واهلل علیه 

 وجهانیدان آمدده    یبدراى همده   وسلم براى سراسر جهان وت محمد صلى اهلل علیه ونب -0

هدیچ ملتدى    وده است، بندا بدر ايدن هدیچ امدت      ومنحصر به امت متعین يا زمان معینى نب

ه د بددين طريدج مالحظد   واحتیاج به پیغمبر خاصى ندارد كه از طرف خدا فرسدتاده شد  

 ع ندارد. وضوم نیی موكه علت س شود م

شده  نامیدهسلم خاتم پیغمبران واين داليل است كه محمد صلى اهلل علیه ی جه به همهوبا ت

 اهد آمد. وپیغمبر ديگرى نخ واست، يعنى بعد از ا

ز نیازى به پیغمبر ديگرى ندارد بلكه نیازمند مردانى است وته شد، دنیاى امرفبنا بر آنچه گ

صلى اهلل علیه  يمانى اومردم را نیی به پیر وى كنند وسلم پیرول اكرم صلى اهلل علیه وز رسكه ا

 وبدان عمل كنند  وبفهمانند  ورا بفهمند يمان رهبرى ا وهدايت  وتبلیغ كنند  وت وسلم دعو

سلم از ونى را بر قرار سازند كه محمد صلى اهلل علیه ولت آن قانود ومت وى زمین حكودر ر

 رده است.وآ راآندا طرف خ



 :فصل چهارم

 ايمان به تفصیل

توحیاد در    تأثیر عقیده ،اهلل الإله إال  حقیقت ،ال اهللإله إمعنى ال  خدا،ه ایمان ب

ى خداوناد  هاا کتااب ایمان به  ،ایمان به فرشتگان خداوند متعال ،زندگى انسان

  احتیا  به عقیده ،روز آخرته ایمان ب ،ایمان به پیغمبران خداوند متعال ،متعال

 ه.یبط  کلمه ،به آخرت  قیدهراستى و درستى ع ،توحید

جلدو  ه یم قبل از اينكه گامى بد كنم توصیه  كند مآموزيكه اين كتاب را مطالعه به دانش

بردارد، كمى به عقب بر گردد و به معلوماتیكه در فصول گذشته كسب كدرده، يكبدار ديگدر    

 كه: مراجعه كند و بیاد داشته باشد

بدون شك و ترديد، اسالم اگرچه عبارتست از طاعت خداى متعال و تسلیم شددن بده    -0

امر او، لیكن از آنجائیكه براى شناختن ذات و صدفات خدداى متعدال و راه پرسدتش و سدپرى      

زندگى مطابج رضاى او و چگونگى تحصیل ثواب يا عقاب اعمالى كه بجداى   یرهوكردن د

 ديگرى نداريم. یباشد وسیله خداوند متعال یبرانگیختهآوريم، جی پیغمبرى كه مى

 د كه:وبنابرين تعريه صحیح دين اسالم اين خواهد ب

به تعلیمات پیغمبر صلى اهلل علیه وسلم ايمان آوردن و خددا را مطدابج هددايت و رهنمدائى     

 پرستش كردن، اسالم است. يمانا

 راآنى برگرداندد و  ووسدلم ر  هر آنكس كه از هددايت و رهبدرى پیغمبدر صدلى اهلل علیده     

ن اوتعدالى قدرار ندهدد، چندین كسدى      وشدناختن قدان   یسدیله وشناختن خداى متعال و  یسیلهو

 ست.ون اوو تسلیم به قان مطیع خداوند متعال اگرچه ادعا كند به اينكهد مسلمان نیست

ى مختلده جهدان آمدندد و هدر     هدا ملدت در زمان گذشته پیغمبراندى مختلده درمیدان     -0

میان يك ملت، چندد پیغمبدر يكدى     شده بود، و گاهى در برى براى ملت معینى برانگیختهپیغم

 شدند.انگیخته مى پس از ديگرى بر

قدت  ود ازآن دينى كه پیغمبر يا پیغمبدران آن  وقت براى هر ملت، اسالم عبارت بودر آن  

 آموختند.م به آنان و به همان ملت، ومخص
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 هدا ملدت د، لیكن در شرايع مختله وهر زمانى يكى ب هر چند حقیقت اسالم در هر عصر و

ه مدردم مدأمور   و بدا اينكد   اندد داشتههاى عبادتها( اندک اختالفى با يكديگر راه وانین و)يعنى ق

پیغمبران خداوند متعال ايمان داشته باشند، با اينحال هیچ ملتى وظیفده نداشدت   ی بودند به همه

 كه تابع پیغمبر امت ديگرى باشد.

بدراى   تعلیمات اسالم را ینكه محمد صلى اهلل علیه وسلم برانگیخته شد خداى متعالهم -0

ل اكدرم  ورسد  یسدیله ومى بمر باشد، و آن را به ود تا شريعت عمومردم جهان نازل فرم یهمه

 د.وصلى اهلل علیه وسلم تكمیل فرم

لكه پیامى ى ملت خاو يا براى زمان معینى نیست بورسالت محمد صلى اهلل علیه وسلم بس

صدلى اهلل علیده    يمانو براى همیمه، و خداى متعال با رسالت ا مردم جهان یى همهواست بس

ى مختلده آورده  هدا ملدت بدراى   وسلم كلیه شرايع اسالم را كه قبالً پیغمبدران علدیهم السدالم   

مدت  سلم تا روز قیاوصلى اهلل علیه  يمانقت بعد از اوبودند، منسوخ كرد. بنا بر اين ديگر هیچ 

 نه شريعتى. وديگر نه پیغمبرى خواهد آمد 

سدلم  وبا توجه به آنچه گفته شد، اسالم، در حال حاضر جی پیروى از محمد صلى اهلل علیه 

نیی اوامر  وبراى ما آورده  ردن به آن همه تعلیماتیكهوو ايمان آ يمانتسلیم كردن پیغمبرى ا و

ن شخصى نیست كه وعناى ديگرى ندارد. اكن، مهاآنامرخدا انگاشتن و تعمیل به ورا، ا يمانا

 نامیدهندارد كافر  وهر كسى كه ايمان به ا ود واسته شوخوما ايمان به ا از طرف خدا بیايد و از

 د.وش

اسدته اسدت كده    وخ از مدا  وما امر كدرده  ه وسلم باينك امورى را كه پیغمبر صلى اهلل علیه 

درسدت   ور چقدر راسدت  وببینید اين همه ام یم.دهم بدان ايمان داشته باشیم براى شما شر  

 بخمد.بلندى مى وانسان را تا كدام حد رفعت  هاآنهستند و ايمان به 

ؤمن بايدد بده آن مد    ومهمترين امرى را كه پیغمبر صلى اهلل علیه وسلم صادر كرده  ولین وا

  است، اين كلمه بنیاد اسالم است. )ال اله اال اهلل( یباشیم جمله
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، همین كلمه است. اقدرار  كند م متمیی وملحد جدا  ولمان را از كافر، ممرک چییيكه مس

ايدن كلمده ايمدان      شود. آندانى كده بده   میان انسانها مى و انكار اين كلمه موجب فرق عظیم در

 ه ديگر.وگردان ازين كلمه باشند گروو آنانى كه ر ندهى جدا اوگر آورند،مى

بختى و كامیابى و ترقدى  شته باشند به رستگارى و نیكى ايمان داكسانى كه به چنین معناي

چار آخرت د وكسانى كه از اين معنى روى بر گردانند، در دنیا  وآخرت سرافرازند  ودر دنیا 

وه تنها لى بايد دانست كه اين فرق عظیم بین دو نفر و يا دو گروزيان و سر شكستگى هستند. 

را به زبان آورد  (-ال اهللإله إال  -م و اله و هاء ال) تركیب شده از یبه اينكه كسى اين جمله

 د.شوم آورد، معلوم نى يا گروهى ديگر اين جمله را بر زبان نمىكس و

 آن ايدن اسدت كده اگدر شدما بده بیمدارى        ود بايد مثلى بدینیم  وبراى اينكه مطلب روشن ش

 را بدر زبدان   (1)گنه گنه() یيد، بمحض اينكه كلمهوشاهید معالجه وتال باشید و بخ)ماالريا( مب 

)گنده  اگرچه اينكه اين كلمه را هیار بار تكرار كنید، مگدر اينكده    ريد شفا نخواهید يافت،وبیا

 را بگیريد و بخوريد. گنه(

ن اقدرار  وال اهلل( نیی چنین است كه اگر بدون توجه به معناى آن و بدإله إ)ال  یگفتن كلمه

گیريدد، بدر زبدان برانیدد،     تن اين كلمه بر عهدده مدى  گف لیت عظیمى كه بائوقلبى و توجه به مس

 اهد داشت.وبراى شما سودى نخ

قتى كه اين كلمه در عمج وحقیقت امر اين است كه فرق حقیقى حاصل نخواهد شد مگر 

دل  و يعنى ته دل شما جاى گرفته و به راستى و صداقت به اين كلمه يقین داشته باشید -قلب 

 -يقدین شدما   وكه خالف اين اعتقاد باشدند و رسدوخ عقیدده     دات د از همه اعتقاوشما خالى ش

 اينكه زهر كمنده است.ر شما به سوزندگى آتش نباشد، يا مانند يقین شما ب یتر از عقیدهكم

 دهدد  نماجازه كه ايمان شما بخاصیت سوزندگى آتش مقصود اين است كه همانطورى 

 دهد نمخاصیت هالكت زهر، شما را اجازه بريد، و ايمان شما ب ورا در آتش فر تانكه دست

ترين )ال اله اال اهلل( نیی چنین باشد كه كوچك یشما به جمله یكه آن را بخوريد، بايد عقیده

                                           
 . )مصحح(و تب گیاهی برای درمان بیماری ماالریا ،( نام دارویی استنِ گَ نِ گَ)گنه گنه  -1
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د از شما صادر نگردد چه در عقیده و چه در وعملى كه دلیل شرک يا كفر يا الحاد شناخته ش

 عمل.

 ال اهلل:إله إ: ال یمعنى جمله

 له( چیست؟إانید كه معنى )حاال بايد بد

، يعنى كسى كه از حیث بیرگدى و جاللدت   ( استمعناى لغوى اين كلمه )مستحج عبادت

آن باشد كه مردم او را بپرستند و به منظور عبادت در برابر  ین و علو مقام و منیلت شايستهشأ

 رند.واو گردن خم كنند و سر تعظیم فرود آ

ى ونیر ید كه چنین كسى دارندهشوم وم را هم شامل )اله( اين مفه ی)معناى ديگر كلمه

عظیمى است كه عقل انسان از ادراک پايان آن حیران باشد، و همچنین اين كلمده   و جبروتى

باشدند و   وباشد و همه محتاج به امتضمن معنايى است كه چنین كسى محتاج به هیچكس نمى

 ند(.مجبور باشند كه در جمیع شئون حیات از او يارى بخواه

هداى او  وكده نیر  كسد   يعنى -از مردم محجوب باشد  كه  كسنیی اين كلمه به معناى ) و

( فى ااقرآن لربماامصطلحات األد( تفسیر و تعبیر شده است. )مراجعه شود به كتداب ) وديده نم

ان ( در زبد GODهاى )خدا( در زبان فارسى و )ديوتدا( در زبدان هنددى و )   وانه له،تألیه مؤ

)اله( هستند و همچنین در ساير لغات جهان كلماتى شدبیه   یمرادف همین كلمه انگلیسى همه

 براى ذات بارى تعالى است: م)اهلل( اسم علَ یو كلمه شود ماين كلمه يافت 

نیست جی آن ذات بارى تعدالى كده اسدم او اهلل     لهِإپس معنى )ال اله اال اهلل( اين است: هیچ 

آن نیست كه مدردم او را بپرسدتند و بده     یهیچكس شايستهگفت كه در اين جهان است. بايد 

 عبادت نید او سجده كنند، مگر خداى متعال. وعنوان طاعت 

هر چییى مجبدور و نداگیير اسدت     ود شوم حاكمى جی او يافت ن ودر اين جهان مالكى  

ات او قرار گرفته است و عقل انسدان در ادراک ذ وراى حودر ما وا وكه از او يارى بخواهد 

 او سرگمته و حیران است!

 حقیقت ال اله اال اهلل: 
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اينك حقیقت اين كلمده را بدراى    وكه الفاظ )ال اله اال اهلل( در لغت دارد  اىاين است معن

 یم:كنم شما بیان 

مدا رسدیده و آنچده در ايدن     ه احدوال انسدان بد    یهاى تاريخ دربارهترين دورهآنچه از قديم

بمر  مماهده گرديده، دال بر اين است كه هیچ دوره اى بر هاملتجهان از آثار قديم و جديد 

 در نظر گرفته و او را پرستیده است. ي خدانگذشته مگر اينكه براى خود الهى يا 

چده   - و جوامدع چندین اسدت كده هدر يدك       هاملت یهم وضع فعلى همه در زمان موجود

 پرستند، و همدین امدر از  مى راآن وبه الهى معتقد شده  در سراسر جهان -حمى و چه متمدنو

( يا خدا در نهاد همه نفوو بمر جايگیين است و ريمه ر )الهوهر جهت دلیل آن است كه تص

تدا بدراى    كندد  مد ادار وافراد بمر چنین چییى هست كه او را  یعمج ذهن همهدر  ودوانیده 

 در نظر گرفته و او را پرستش كند. ي خداخود  

 چیست؟ بايد پرسید علت اين امر 

ايدن   دیتوان مافراد بمر،  یبا توجه به حال همه ورونى خودتان با اندک توجهى به حال د

 وضع را مماهده كنید. 

براى بندگى آفريده شده است.  از آنجائیكه انسان از لحاظ فطرت محتاج و ضعیه است،

نیازمندد اسدت   د چه احتیاجاتى دارد! به چییهاى زيادى ومالحظه كنید كه انسان براى بقاى خ

 د.دهم آورد و گاهى از دست كه در دسترو او نیست. گاهى اين چییها را بدست مى

حاصل كند ولى گاهى موفدج   راآند تا كوشم كه بحال او نافع است و  هائ چه بسا چیی 

د. همین امر دلیل بر آن است كه بدست آوردن آنچه بدراى آن  شوم د و گاهى موفج نشوم 

 در اختیار او نیست. د، كنم تال  

سعى  ود دهم باد  هايش را بروآور است و تمام آرزكه براى انسان زيان چه بسا چییهائ 

د و انسدان  آورمد  براى او مصیبت و محندت و مدرض ببدار     وده میسازد وهشش او را ب وك و

همده دلیدل    د! اينهدا توانم و گاهى ن تواند مدفع كند، با اينحال گاهى  راآند تا كنم تال  

 ع حوادث يا دفاع از آن در اختیار خود شخ  نیست. وآنست كه وق
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هدا و  د. مدثالً كدوه  كند مد  ابهت آن انسدان را مرعدوب    كه عظمت و و باز چه بسا چییهائ 

هاى شدديد و  ترسد! و همچنین طوفانبیند و مىها و گیندگان مهیب و مخوفى را مىرودخانه

هاى رعد و برق و ابرهاى تیره و ريی  كند! و منظرهت زده مىحموها او را و سیالب هازلیله

 لرزاند.ترساند و مىبارانهاى سخت او را مى

ها در شود! ببینید اين پديدهبیند و مرعوب مىاو آفتاب و ماه و ستارگان را در گرد  مى 

ا نداچیی  د  رود و انسان در برابر آن چقددر خد  كنم نظر انسان چقدر بیرگ و نیرومند جلوه 

 انگارد! عاجی مى وبیند! مى

د  توجه ود و به عجی و ناتوانى خوشگون مواجه مىهاى گوناانسان همینكه با اين منظره

به غیر! و همینكه چنین احساسى  اى است ناتوان و محتاجكند كه بندهكند، قلباً احساو مىمى

ى وبده نظدر    قددرت  د. آنگداه  وشر )اله( يا خدا در ذهن او بیدار مىودر قلبش بوجود آمد تص

احساو به عظمت و جالل و قدر  واين چییهاى بیرگ را در اختیار دارد.  یرسد كه همهمى

ى بده  وقد  قددرت سازد كه سر  را در برابر ايدن  ر مىورا مجب ومند اودست نیر وشأن اين د و

رضده دارد  كند تا حاجتش را عادار  مىو طاعت خم كند. و همان احساو وعنوان عبادت، 

در زيدان   ذاتقددرت آن   وت وهمچنین احساو به قد  ودر ماندگیش را اعالم كند.  وعجی  و

بركندار دارد! بددين    اوخود را از غضب  وبترسد  كند كه از اور مىو، او را مجبورسانیدن به ا

 برد.كند و به آن پناه مىجهت دست نیاز بلند مى

داراى   را هدا آنهدائى كده   كه ايدن چیی  كند من ا  انسان گماترين درجه نادانىدر پائین

انگارد، همده  ها را براى خود سودمند يا زيان آور مىبیند يا قسماً وجود آنقدرت عظیمى مى

 هستند. «خدا»

د! و كند م ها را عبادت ها و كوهو به همین جهت و مناسبت است كه وحو  و رود خانه

و بداران و بداد و مداه و آفتداب و سدتارگان را عبدادت       افتد و زمدین  به سجده مى هاآندر برابر 

، تابمى از علدم و ندور در فكدر او    شود مد! ولى همین كه اين نادانى اندكى از او زايل كنم 

 مانده اند.ء مانند خود  ناتوان و عاجی و دراين اشیا یفهمد كه همهد، آنگاه مىكنم نفوذ 
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تدرين  حیوانات را مانندد كدوچكترين و ادندى    ترينو قوى نيتربیرگبیند كه مرگ و مى 

شگافد ها را انسان خود مىخمكد، كوههاى بیرگ مىآورد! و رودخانهحیوانات از پا در مى

د حاصل خیی شدود و از شدكم خدود  چیدیى را بروياندد بلكده       توانم و زمین ن ،تراشدو مى

ه آب كدافى بده زمدین    محتاج به آب است تا حاصل خیی شدود و گیداهى بروياندد و هنگامیكد    

 د.شوم ت خنرسد، خمك و س

هدا را بده جلدو    وزد و ابرآيد بلكده بدادى كده مدى    بیند كه آب خود  از آسمان نمىو مى 

د كه هوا نیی به خودى خود قادر بر وزيدن كنم د. و مالحظه شوم میراند باعث ريی  باران 

هدا  ايدن پديدده   ی، بلكه وجود همهآور باشدد به ذات خود سودمند و يا زيانتوانم نیست و ن

بیند كه خورشید و ماه و سدتارگان همده   خره مىموقوف بر علل و اسباب ديگرى است. و باآل

 توانند از حكم اين قانون تجاوز كنند! تابع قانون ثابتى هستند كه به قدر موئى نمى

شدیاى  د كده عمدل و تحدرک ايدن همده ا     شدو مد  در اين مرحله ذهنش به اين نكته متوجده  

عالم وجود پنهان اند و اين نیروها است كه بر هائى است كه در ظاهرى متكى و مستند به نیرو

 چیی قادرند. و بر هر كند مها حكومت پديده یاين اشیاء و بر كلیه یهمه

د كه نور كنم گیرد و تصور انسان به خدايان متعدد نهانى، از اينجا سرچممه م  یعقیده

 مارى و تندرستى و زشتى و زيبائى، هر يك خداى مخصوصى دارند.و هوا و آب و بی

يك از ايدن خددايان بده خیدال و گمدان خدود در ذهدنش صدورتى تصدوير           آنگاه براى هر

! ولى پس از آنكده ايدن ندور يعندى ندور علدم و       كند مو دور او میگردد و سجده ا   كند م

هستى قانون ثابدت و نافدذى وجدود    بیند كه در نظام عالم معرفت در ذهنش فیونى گرفت، مى

 كار است. دارد كه براى انضباط دقیج و محكم آن مواظبتى در

ريدید و بده چده    مد  وزد و بداران چگونده فدرو    ا چگونه م د كه هوكنم و سپس مماهده  

و بده چده ترتیدب     شدود  مد ض گردند و چسان فصول سال عدو كیفیتى سیارات در آسمان م 

هاى زياد ند و چگونه نیروكنم ها رشد ند و كاشتهرسم ها میوه ثابت و دائمى یتحت قاعده

 ند.كنم ند و با چه نظمى با يكديگر همكارى شوم و مختلفى با يكديگر متحد 
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اسباب و موجبدات همكدارى   د كه كنم و با توجه به اتفاق و استحكام اين قانون مماهده  

شود تا هر عملى از اعمدال  تأخیر فراهم مىعوامل نهانى اين قانون بدون تخله و  یبراى همه

 اين عالم در موقع معین انجام بگیرد.

افگند و اين نظم دقیدج محكدم و    و همچنین هر ممركى همینكه به جهان هستى نظرى مى

دارد  ي خددا شود كه اين جهدان   مستحكم را از نظر میگذراند، ناچار است به اين معنى تسلیم

كه اگر ايدن   كند مو رياست دارد، و حساب  كند محكومت دروغین خدايان  یكه بر همه

شدود و فسداد و هدرج و مدرج     خدايان متفرق استقالل عمل داشته باشند، نظام هستى مختل مى

 گیرد.م  همه جا را فرا

 نامد ولى ضدمن م  «خداى خدايگان»يا  «رشوم بر»يا  «اهلل»انسان اين خداى بیرگ را 

و گمدان   ،ددهد مدى او قدرار  ك يشدر    راخددايان كدوچك  ، عبادت كردن اين خدداى بدیرگ  

كه مقام الوهیت مانند پادشاهى اين جهان است و همان طور كده پادشداه در ايدن دنیدا      كند م

د و كنم ممورت  هاآنوزيران بسیارى دارد كه مورد اعتماد اوست و در امور كموردارى با 

ين خداى بیرگ نیی در اداره كردن امور اين د، اكنم واگذار  هاآنها را به بسیارى از منصب

د بدون جلب رضايت اين خدايان كنم طلبد و تصور جهان از آن خدايان كوچك يارى مى

 كوچك رسیدن يا نیديك شدن به خداى بیرگ امكان ندارد! 

ظه است آن خدايان كوچك را هم عبدادت كندد و دور   موجاهل انسان اين به اين دلیل 

ها را وسیله قرار دهد و بترسد و براى رسیدن به خداى بیرگ آن هاآنخمم  ها بگردد و ازآن

ها نصرت بخواهد و براى حصول خرسندى و ها دراز كند! و از آندست استمداد به سوى آن

 رضاى خاطر آنان نذر و قربانى كند!

دايان افیيد به تدريج از عدد خو بر بصیرتش مى كند مولى پس از آنكه علم انسان ترقى 

اندد، فكدر   گرفتده شود، به اين معنى كه: راجع به خددايانى كده مدردم ندادان در نظدر      كاسته مى

كددام خددا نیسدتند، بلكده     فهمد كه هیچو مى كند مهريك از آنان تأمل  یو در باره كند م

 دگان.تر از ساير بنتر و بیكارهنیی بندگانى هستند مانند ساير بندگان، و شايد هم ناتوان هاآن
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دارد تا اينكه در شان دست برم بعضو از عبادت  كند مصرف نظر  هاآنجهت از به اين

 ةماند. ولى هنوز مقدار زيادى جهل و ندادانى در بدار  پايان كار جی يك خدا براى او باقى نمى

 ماند.اين خداى واحد در افكار انسان به حال خود باقى مى

را  اى نمسدته و مدردم  داراى جسدم اسدت و در گوشده    كه خدا مانند مدا  كند ميكى خیال 

 ند! كنم ند و او را سجده كنم بیند و مردم او را پرستش مى

كه خداوند زن و فرزندانى دارد و مانند بمدر داراى نیدروى تناسدلى     كند مديگرى تصور 

 است! 

 آيد.كه خدا به صورت بمر به زمین فرود مى كند مديگرى تصور 

خدا پس از آنكه جهان را آفريد، از توجه به كار جهدان دسدت كمدید! و     د:گويم كسى 

دستگاه آفرينش را به حال خود  واگدذار كدرد تدا خدود بده كدار  ادامده دهدد و حداال در          

 اى نمسته و به استراحت پرداخته است!گوشه

گويد: رستگارى منحصر در ايدن اسدت كده شدفاعتى دركدار باشدد و اولیداء و        ديگرى مى

 باشند!كنند و نید خداوند وسیله و واسطه مىمقدسه از مردم شفاعت مىاروا  

د كده هنگدام عبدادت آن را    دانم كمد و ضرورى يكى از خداى متعال تصوير خیالى م 

دارد، و با اينكه به توحیدد معتقدد اسدت! بسدیارى از چندین اوهدام سسدت و         جلوى نظر  نگه

جهت است كه در خارزار شرک و كفر دسدت و پدا   ماند و به ايناساو در ذهن او باقى مىبى

 زند. م 

 ها هیچ علت و جهتى ندارد مگر اينكه آن را از نتايج نادانى بدانیم! اين آلودگى

جدی   ي خددا است، يعنى هیچ  «ال اله اال اهلل» یآخرين و باالترين اين درجات همانا جمله

متعال آن را به پیغمبرانش داده و  خداى يگانه وجود ندارد. و اين همان علمى است كه خداى

علمى در هر زمانى به كمورى فرستاده تدا ايدن علدم را بده بنددگانش       یها را با اين سرمايهآن

 بیاموزند.
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اين علم در آغاز امر به آدم علیه السالم و بعد به نو  علیه السالم و ابراهیم علیده السدالم و   

سالم و در پايان كار به محمد صلى اهلل علیده وسدلم   موسى علیه السالم و ساير پیامبران علیهم ال

 داده شد.

هاى جاهلیت آلدوده نیسدت   اى از شائبهاين علم همان دانش خالصى است كه به هیچ شائبه

كه قباًل يادآورى كرديم علت اصدلى آلدودگى و ابدتالى مدردم بده اقسدام گونداگون         و قسم 

گردانیده و بدر حدواو    ت پیامبران روى برپرستى جی اين نبوده كه مردم از تعلیماشرک و بت

 .اندكردهشان تكیه و عقل خود

پردازيم تا معلوم شود كه ايدن  جی و مختصر مىمو یو تمريح همین نكته اينك به توضیح

 معنى متضمن چه حقیقت ثابت و معانى بلندى است.

 تصور الوهیت است به اين معنى كه: ،اولین و مهمترين مسئله -0

رگ كه عقل انسان از درک خصوصیات و آغاز و انجام آن عداجی اسدت، و   اين جهان بی

و در آن ماوراى حد و  ،همین جهانى كه از زمان نامعلوم تا زمان نامعلوم جارى و سارى است

 آيد.حساب مخلوق به وجود آمده و هنوز به وجود مى

د كده  دهم ى ها و اختراعاتى چنین در آن روو همین جهانى كه هر روز حوادث و پديده

داشدته   ي خددا سازد، امكان ندارد بدين صورت باشد، مگر اين كده  عقل انسان را مبهوت مى

نیداز و  يعنى بدى  «صمد»  باشد ي خداباشد زنده كه نه بمیرد و نه محدود به حدى باشد، بلكه 

ی بدر  دانائى باشد كه هیچ چی ، حكیمى باشد مصئون از اشتباه،مستغنى از غیر، بر همه چیی قادر

حدد و حصدر كده تخلده از امدر او      هاى بدى ، غالب و قاهرى باشد داراى نیرواو پوشیده نباشد

ممكن نباشد و هرچییى از اشیاى اين جهدان موجبدات و اسدباب حیدات و رزق شدان را از او      

 بخواهند و از معايب و نقاي  منیه باشد و هیچكس قدرت مداخله در كار او نداشته باشد.

اى جمدع شدده باشدد و امكدان     در ذات واحدد و يگانده   فات الوهیت بايداين ص یكلیه -0

دارد كه ذات غالب و قاهر ندارد كه اين صفات در دو ذات فراهم آيد. به دلیل اينكه امكان ن

و همچنین محال است كه اين صفات در میدان خددايان    ،يك ذات معین باشددر جی و حاكم 

باشد و ديگرى عالم باشدد و سدومى روزى دهندده    زيرا اگر يكى حاكم  دمختلفى تقسیم شود
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بدا يكدديگر همكدارى     آندان باشد، هريك از خدايان محتاج به ديگدرى خواهندد بدود و اگدر     

 نكردند به ناچار دنیا نیست و نابود خواهد شد.

و نیی امكان ندارد كه اين صفات از يكى به ديگرى انتقال داده شود، يعنى يك بدار يكدى   

كه قادر بده نگهددارى حیدات خدود  نیسدت       ي خدازيرا آن  دگر ديگرىخدا باشد و بار دي

كه نتواند نگهدار الوهیتش باشد  ي خداچگونه خواهد توانست به ديگرى حیات ببخمد و آن 

هاى آن مداخله نمايد. حقیقت امر ين جهان عظیم حكومت كند و در كارنخواهد توانست بر ا

بتابد بر يقینش خواهد افیود كه صفات الوهیت جدی   اينست كه هر قدر نور علم بر انسان بیمتر

  در ذات واحد و معینى جمع شدنى نیست.

الوهیت را در ذهن خود جاى داديد، سپس  یكه اين تصور صحیح و همه جانبه وقت  -0

بینید و يا به يكدى از حدواو خدود    مىكه را  چییهایيد خواهید دانست ردبه اين جهان نظر ك

 وجده چیهد آوريد، بده  آن بدست مى یز هرجهت معلومات كافى در بارها اید، و يكنم حس 

 داراى چنین صفاتى نیستند.

آرى، همه موجودات اين جهان محتاج موجودات ديگر و مقهور عوامدل خاصدى هسدتند.    

ند، و بده يدك حالدت مسدتقلى     شدو مد  ند و ندابود  شدو مد  میرندد، درسدت   ند و م شوم زنده 

خودى خود و به دلخواه خدود كدارى انجدام دهندد، و تواندائى آن را       توانند بهمانند و نمىنمى

يك به زبان  حكومت دارد، كارى بكنند. پس هر هاآنندارند كه بر خالف قانونیكه از باال بر 

هدا موجدود   وجدود آن  درند كه خدا نیستند و كوچكترين اثرى از الوهیت دهم حال شهادت 

 «لهإال »اى ندارند. اين است معنى ه بیش، مداخلهچه اندک و چ ي خداهاى نیست و در كار
 وجود ندارد.)دروغین( ى خدا گونهچیهيعنى 

قرار شود كه ذاتى باال ، به ناچار بايد ااز تمام مخلوقات اين جهانسلب الوهیت  پس از -1

ديگرى دارا نیست! اشیاء وجود دارد كه صفات الوهیت را جی آن ذات هیچ ذات  یتر از همه

باشدد جدی خدداى     ي خددا يعنى هیچ ذاتدى كده داراى صدفات     «ال اله اال اهلل»ست معنى اين ا

 معین و معلوم وجود ندارد!  یيگانه
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و معرفت يا شناخت تام و تمام. و هرچده در ايدن موضدوع بیمدتر      اين است آن علم بیرگ

همدین   تفكر و بحث كنید خواهید دانست كه: مبدأ و منتهاى علم يعنى آغاز و فرجدام داندش،  

 است و بس! 

، حاصدل كنیدد مانندد    كندد  مو هرگاه علمى از علومى را كه در حقايج عالم هستى بحث 

شناسدى و در  شناسدى و انسدان  شناسى و حیوانشناسى و زيستطبیعیات، كیمیا و هیئت و زمین

 "ال الده اال اهلل   "خصوصیات آن عمیج شويد، بر ايمان و تصديج شما خواهد افیود بده اينكده   

تحقیدج   دانمد  وجود ندارد و در هر گامى كه در  ي خدايعنى جی خداى واحد و يگانه هیچ 

داريد به شما آشكار خواهد شد كه اگر اين حقیقدت درخمدان علمدى مدورد      علمى به جلو بر

 هد داشت.اانكار قرار گیرد، ديگر در اين جهان هیچ چیی معنائى نخو

 توحید در زندگى انسان: یتأثیر عقیده

م كه اقرار به توحید در زندگى انسان چه تأثیرى دارد، و چرا دهم اال براى شما توضیح ح

 .؟كه به اين كلمه ايمان داشته باشد دچار ناكامى و زيان نخواهد شد كس 

زيدرا او بده آن    دنظر بار آيدد كه اقرار كننده به اين كلمه باشد كوتاه امكان ندارد كس  -0

و زمین را آفريده و شدرق تدا غدرب زمدین مدال اوسدت، و او        هاآسمانايمان دارد كه  ي خدا

 د.دهم و همه را پرور   رساند مپروردگار عالمیان است كه به همه روزى 

 دآيدد براى اين چنین كسى بعد از اين گونه ايمان هیچ چییى عجیب و اجنبى به نظر نمدى  

ند او، مال خداوند متعدال و  نست ماه هد كه آنچه در اين جهان وجود دارد و هر كدانم زيرا 

مقاومت كند و  اين شخ رعیت اوست. در اين جهان چییى وجود ندارد كه بتواند در برابر 

گذارى او را محدود كند، بلكه شخصدى خواهدد   محبت، مواسات و خدمت یيا اينكه عاطفه

 بود وسیع النظر، با ظرفیت مانند ظرفیت و فراخناى ملك خداى متعال.

كه قائل به وجود خدايان متعدد باشد، يا خداوند متعدال را داراى   هى است براى كس بدي 

صفات ناق  انسانى بداند، يا اصالً قائل به وجود خداوند متعال نباشد چنین كامیابى و توفیقى 

 .به دست نخواهد آمد
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یدی  كه هدیچ چ  كند مايمان به اين كلمه در انسان چنان عیت نفس و علو همت ايجاد  -0

د كه مالك حقیقى جهان دانم زيرا صاحب اين عقیده  دياراى مقاومت آن را نخواهد داشت

 ایدهندهدهندده و سدود  و آنچه در جهان است همان خداوند متعال و واحد است و هیچ زيدان 

او بده تنهدائى صداحب قددرت و      دهنده اى جی او نیسدت. و كننده و مرگجی او نیست و زنده

نیداز  . اين علم و يقدین چندین شخصدى را از غیدر خددا مسدتغنى و بدى       حكومت و سیادت است

كند و به اين جهت او در برابر هیچ كسى دارد و ترو از غیر خدا را نیی از دل او خارج مىم 

گردن خم نخواهد كرد و نید هیچ كسى تضرع و زارى نخواهد نمود و ذلیل نخواهد شد و از 

ترسدید. بدديهى اسدت جدی آن     یچ كدس نخواهدد   عظمت و ابهت و جالل و شوكت ظاهرى ه

 من به اين كلمه باشد هیچ بمرى ممكن نیست داراى چنین صفاتى باشد.كسى كه مؤ

برعكس، آنچه مستلیم شرک و كفر و الحاد است اين است كه انسدان سدر  را در برابدر    

و بترسدد و بده   داند و از اغیر از خداوند متعال خم كند و او را قادر بر اعطاى نفع و دفع ضرر ب

 وار باشد.او امید

دهدد، درو  همتى مدى لى كه به انسدان بلنددنظرى و بلندد   ايمان به اين كلمه در عین حا -0

ممكن نیست كده   «ال اله اال اهلل»د گويم زيرا كسى كه  دآموزدتواضع و فروتنى نیی به او مى

باد فرو دمد و او هاى گردنش سركش و متكبر باشد، و امكان ندارد كه شیطان غرور در رگ

د و يقین دارد كه آنچه را دارد دانم را به ثروت و نیرو و كفايتش مغرور سازد، به دلیل اينكه 

 د از او سلب كند.توانم خداى متعال به او بخمیده است و هر وقت بخواهد 

كه به وجود خداوند متعال ايمان ندارد بده محدض اينكده نعمتدى بده او       ولى انسان ملحدی

 د!دانم ورزد و آن را كمال خود د و تكبر م كنم ورد، سركمى روى آ

و همچنین انسان  ،انگاردكوشش و فعالیت و كفايت خود  مى یزيرا اين نعمت را نتیجه

د كده  كند م زيرا گمان  ددكنم هاى دنیا دست يابد تكبر ممرک وقتى كه به نعمتى از نعمت

 از آن محرومند!اى دارد كه ديگران او با خدايانش رابطه

 ید كه بدراى نجدات و رسدتگارى غیدر از تیكیده     دانم من به اين كلمه با علم يقین مؤ -1

نیداز و عدادلى ايمدان    زيرا به خداوندد غندى و بدى    دنفس و عمل صالح راه ديگرى وجود ندارد
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اى خصوصى ندارد، و هیچكس نیی در الوهیدت او  دارد، كه آن ذات كبريا با هیچ كس رابطه

ت يا نفوذى ندارد. لیكن كفار و ممركین سراسر دوران زندگى شان را به امید آرزوهاى دخال

 گذرانند! باطل م 

 گناهان ما شده است!  ید: پسر خدا نید پدر  كفارهگويم يكى 

 ما محبوب خدا هستیم و خدا مارا از سیا مستثنا كرده است. :دگويم و يكى 

 اران خود را شفیع قرار خواهیم داد.د: ما بیرگان و پرهییگگويم ديگرى 

بدا ايدن    دكند مد  د و تصور كنم هائى براى خدايانش تقديم ها و قربانىو آن ديگرى نذر

 ند! عمل اجازه دارد هرچه خواهد بك

برد و بدا تكیده بدر    اين معتقدات فاسد و امثال آن مردم را در لجنیار گناه و معصیت فرو مى

 مانند.نفوو و اصال  اعمال شان باز مى ةند و از تیكیكنم زى اين اوهام و خیاالت بیهوده با

اى باالى سرشدان وجدود   و آفريننده ي خدااى ندارند به اينكه كه اصالً عقیده اما ملحدان 

اشدند  كه اگر كدار خدوبى كدرده ب    ند پرسمى خواهد شد، طوریكنم هائى كه دارد و از كار

 هاآن، صادر شده باشد هاآنهاى بدى از و اگر كار خواهد داد پادا  هاآنخداوند متعال به 

كده از جاندب خداوندد     ند و به قانون دانم شان را در دنیا آزاد را مجازات خواهد كرد، خود

 آن هستند!  یى خداى اين اشخاو! و آن ها بندهمتعال صادر شده مقید نیستند، شهوات نفسان

 ددشدو مد  تى دچدار يدأو و نومیددى ن   اين كلمه است در هیچ حال یگوينده كه  كس -1

هاى هاى زمین و آسمان در اختیار اوست و نعمتها و بخمشزيرا به كسى ايمان دارد كه خیانه

 اى سنجید! با هیچ مقیاو و اندازه توانم او قابل شمردن نیست و توانائى او را ن

ون و آرامدش  د و قلدب را لبريدی از سدك   دهد مد  حددى  اين ايمان به قلب انسان اطمینان بى

هاى اگرچه صاحب اين چنین ايمان به ظاهر خوار و از هر درى رانده شده باشد و راه كند م

زيدرا يقدین    دزندگى بر او تنگ و كلیه وسايل و اسباب مادى از او سلب و منقطدع شدده باشدد   

 دارد كه نظر خداوند متعال از او غافل نیست و او را به خود  واگذار نخواهد كرد. 

دارى نكرده و در متعال از سعى و كوشش متوالى خود نین كسى با توكل بر خداونداين چ

هر حالت معاونت و كمك از خداوندد متعدال خواهدد طلبیدد. حصدول چندین سدكون قلبدى و         
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توحید امكان پذير نیست، و از آنجائى كه دل كدافران   یعقیده یاطمینان روحى جی به وسیله

هاى محدود و معدین اسدت،   ناتوان، و اعتماد شان بر نیروت و و ممركان و ملحدان ضعیه اس

شدوند دچدار نومیددى    ند و به محض اينكه بدا ممدكالت مواجده مدى    شوم بیودى دچار يأو 

 گردد.گردند و چه بسا كه اين نومیدى به خودكمى منجر م م 

و زند، يقین هاى بیرگ دست م منظور رضاى خداوند متعال به كار وقتى كه انسان به -5

من بده ايدن   د زيدرا مدؤ  ددهد م ايمان به اين كلمه به او نیروى تصمیم و عیم و اقدام و پايدارى 

در عقدب  كه آسمان و زمین را فراگرفته  كلمه اطمینان و يقین تام دارد كه تمام نیرو و قدرت 

اى از مراحل دستگیر اوست، آنگاه در هر مرحلهو اين ذات كار فرما است،  آن ذات مقتدرى

ز تدر ا د كدم كند مد  كارى را كه از چنین تصورى كسب خ و پايدارى و استقامت و پمترسو

ى دنیدا و  هابتكوه نیست. تا جائیكه هیچ مصیبتى از مصی رسوخ و ثبات و پايدارى و صالبت

 .ز عیم و تصمیمش باز نخواهد داشتهاى مخاله او را اهیچ نیروئى از نیرو

د، به اين كنم د و قلب را از جرئت لبريی دهم  اين كلمه به انسان شجاعت و دالورى -3

 ند:شوم دلیل كه باعث جبن در انسان در اصل دو چیی 

 اله: حب ذات و مال و زن و فرزند.

و تصدور بده    ،شدخ  را بمیراندد   تواندد  مد ب: اعتقاد به اينكه كسى غیر از خداوند متعال 

گیدرد. ولدى   تددبیرى جلدو مدرگش را ب   با حیلده و   تواند ماينكه ديگرى غیر از خداوند متعال 

سدازد و دل را از  اين دو علت را از دل شدخ  زايدل مد     «ال اله اال اهلل»ايمان انسان به كلمه 

 سازد.ها تطهیر يعنى پاک و پاكییه م آلودگ 

د، بده  كند مد  د كه شدخ  يقدین   شوم عامل و علت اول به اين جهت از دل انسان خارج 

ايدن توجده و يقدین تدا سدرحد       یل خداوند متعال اسدت، در نتیجده  ما اينكه تنها مالك نفس و

 د.دهم فداكارى هرچه دارد براى رضاى خداوند متعال 

كه نه حیوان و  دانديقین م رود كه به عامل و علت دوم بدان جهت از دل انسان بیرون م 

ندد از انسدان   انتوم نه انسان و نه بمب و نه توپ و نه شممیر و نه سنگ و نه چوب هیچكدام ن

كه توانائى آن را دارد خداى يگانه است. و اوست كه براى   ذاتسلب حیات كنند، بلكه تنها 
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ندد در آن تسدريع   توانمد  مرگ انسان وقتى معین كرده كه اگر تمام قواى دنیدا جمدع شدوند ن   

 كنند.  

گانده  كه به خدداى ي  تر از آن كس تر و با جرئتو از اينجاست كه در سراسر جهان شجاع

آمداده خواهدد ترسدید و نده از     هاى د! و چندین مدردى نده از لمدكر    شدو مد  ايمان دارد يافدت ن 

كه براى جهداد در راه   هاى برهنه و نه از رگبار مسلسل! و نه از ريی  بمب! و هنگام شممیر

 آورد.دارد نیروئى را كه ده برابر نیروى او باشد از پا در مىم  خداوند متعال گام بر

ترين دارائى خويش كه نفوو شان را عیيی د پرسید: ممركان و ملحدان و كافران اينجا باي

نمدینى  د و با عقبرسم كه معتقدند به اينكه مرگ با جلو آمدن دشمن فرا  ند و كسان دانم 

 ند داراى چنین قدرت و نیروئى باشند؟توانم گردد، از كجا دشمن بر م 

بدرد و بلندد همتدى و قناعدت و اسدتغنا      نسدان را بداال مدى   قددر ا  «ال الده اال اهلل »ايمان بده   -2

من را از چرک طمدع، حدرو، حسدد و لئیمدى و سداير صدفات زشدت و        آموزد و قلب مؤمى

به دلش خطور نخواهد كدرد كده بدراى بدسدت آوردن      گاهچیهسازد و عواطه پلید پاک م 

 موفقیت و پیروزى به وسايل ناممروع دست بیند. 

كدس   است كه روزى فقط به دسدت خداوندد يگانده اسدت كده بده هدر        مرد با ايمان معتقد

د كده عدیت و قدوت و    دانم د، و نیی دهم د و به هركس نخواهد اندک دهم بخواهد زياد 

كدس بده اقتضداى     شهرت و سلطه و نفوذ و غلبه جی بده دسدت خدداى يگانده نیسدت و بده هدر       

ينكه بده قددر تواندائى بكوشدد و     اى ندارد جی اد و انسان وظیفهدهم حكمتش هرچه بخواهد 

و يا  ،د مانع روزى كسىتوانم كس ن تعالى است و هیچ كامیابى و ناكامى هردو در اختیار او

 روزى دهنده كسى شود.

شان را در مساعدت يا مخالفدت  ن و كافران كامیابى و ناكامى خودلیكن ملحدان و ممركا

شدان از  و حرصدند و بدراى كامیدابى خود   طمع  یند. اين چنین كسانى بندهدانم قواى دنیوى 

ند، و بر كامیابى و كنم دارى نساز  و امثال اين وسائل پست خود ارتماء و تملج و توطئه و

برندد و بدراى از بدین بدردن مخدالفین يدا محسدودين شدان بدا كمدال           موفقیت ديگران حسد مى

 زنند.ممروع و ناممروع دست م ی شرمى به هر حیلهبى
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از همه مهمتر و بیمتر در خور يادآورى است، اينسدت كده ايمدان بده     ن باره آنچه در اي -3

اعتقاد به اين  یسطهمن به واد زيرا مؤسازدد به حفظ قانون الهى مىانسان را مقیّ «ال اله اال اهلل»

 یيعندى رشدته   «حبدل وريدد  »چییى خبدر دارد، و از   كلمه يقین دارد كه خداوند متعال از هر

د كه هدر كدارى كده او در تداريكى شدب و يدا در       دانم نیديك است! و نیی شاهرگ او به او 

بیند و اگر مطلب ناروائى در دل او خطور كند، خداوندد  حالت تنهائى بكند خداوند متعال مى

 د.شوم متعال كه به همه چیی احاطه دارد، آگاه 

انند ولى هیچ وقت هائى بكند كه ديگران ندامكان دارد كه به طور نهانى كار و براى انسان

تواندد بده حددودى كده     وجدل پنهدان سدازد. انسدان مدى      نخواهد توانسدت آن را از خدداى عدیّ   

تواند بیرون رود، او از هركه پسندد محدود نماند، مگر از حدود سلطنت خداى متعال نمىنمى

وجل  بخواهد خود را به حفاظت نگهدارد، برايش ممكن است مگر حذر از گرفت خداى عیّ

 كن است. نامم

تر باشد، بیمتر مطیدع احكدام   به هر حال، به هر اندازه اين ايمان در ذهن و قلب انسان راسخ

خداوند متعال خواهد بود و حدود احكام را بیمتر رعايت خواهد كرد. در اين صورت جرئت 

هاى خیدر  ده مرتكب شود بلكه بر عكس در كارنخواهد كرد آنچه را خداوند متعال حرام كر

كوشید و در اجراى امر خداوند متعال مواظبت خواهد كرد، چه در تاريكى شب و در خواهد 

زيدرا پولیسدى همدراه اوسدت كده در هدیچ        دخلوت باشد و چه در روشنى روز و در بین مدردم 

حسداب و   یعلیائى كه هیچ بمرى از دائدره  ید، و همیمه آن محكمهشوم حالتى از او جدا ن

 د، در جلوى نظر او خواهد بود. د بیرون روتوانم گرفت آن ن

كه بخواهد مسلمان باشد اولین و  براى كس  «ال اله اال اهلل»به اين جهت است كه ايمان به 

 یزيرا به طوريكه در فصل اول اين رساله توضیح داديدم معنداى كلمده    دترين شرط استمهم

اشد، يعنى اينكه از ته دل مطیع و منقاد خداى متعال ب ی( يا مسلمان اين است كه او بنده)مسلم

 نیست مگر خداى واحد كه نام او اهلل است. ي خدايعنى  «ال اله اال اهلل»ايمان داشته باشد كه 

صلى اهلل  ركن مهم و اساسى تعلیمات رسول اكرم «ال اله اال اهلل»بايد دانست كه ايمان به  

عتقددات و احكدام و قدوانین    علیه وسلم و مركی اسالم و ريمه و منبع نیروى آن است و كلیه م
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گیدرد و اگدر   اسالم بر همین اساو استوار است و از هیچ جا جی همین مركی و منبع نیرو نمد  

 ماند.داشته شود، از اسالم چییى باقى نمى اين اساو و پايه از جا بر

 ايمان به فرشتگان خداوند متعال:

 ته كه بعد از ايمان به خداى عیّدومین امرى را كه رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم مقرر داش

اين ايمان اين است  یفائده نيتربیرگد فرشتگان است و وجل بدان ايمان داشته باشیم، وجو

 د.شوم ها و خطرات آن تطهیر هاى شرک و آاليشتوحید از همه آلودگ  یكه عقیده

 ستند.دانم قبالً دانستید كه ممركین دو نوع مخلوق را شريك خداى متعال 

د آن هدا را ببیندد، مانندد    تواند م مخلوقى بودند كه وجود جسمى داشته و چمم  -نوع اول

 آفتاب، ماه و ستارگان، آتش و آب و مردان بیرگ و غیره.

در پمدت  گويدا  مخلوقاتى كه وجود جسمانى ندارندد و از انظدار پوشدیده اندد و      -نوع دوم

ها را به فرستند و بعضى ابرهوا و باد را مىند مثالً بعضى كنم پرده، امور جهان هستى را اداره 

 ند الخ.كنم بعضى نور تهیه  بارند ورانند و باران مىجلو م 

به  هاآنى هستند كه در جلوى نظر انسان قرار دارند و الوهیت هايآفريدگان نوع اول همان

 رود. د و از بین م شوم منتفى  «ال اله اال اهلل» یمجرد كلمه

گیرند. و همین نوع ها پوشیده اند و تحت حواو قرار نم ان نوع دوم از نظرلیكن آفريدگ

ورزند و خدايان و معبودانى از آفريدگان هستند كه همه ممركان به شدت به آن ها عالقه مى

 ند.كنم ها براى خود انتخاب میان آن

خیدالى تصدوير    هداى ها صدورت ند و براى آندانم خداوند متعال  یها را ذريهيا اينكه آن

د بددين  دارندد هائى تقديم مد  نذر هاآنب به ند و براى تقرّكنم سجده  هاآنند و براى كنم 

مسدتقل   یور توحید خدال  مندور نمايدد عقیدده    مردم را به ن یجهت اسالم براى اينكه عقیده

 ديگرى را بیان كرده است.

آفريددگان ندورانى را كده    رسول اكرم صلى اهلل علیه وسلم بدراى مدا توضدیح داده كده آن     

ندد، در  دانمد  خداوندد متعدال    یرا ذريده  هدا آنداده اند يدا اينكده    بعضى براى خود خدا قرار

اى اوتعدالى مداخلده   ي خددا حقیقت فرشتگان خداى متعال اند كه در الوهیت، يعنى دسدتگاه  



  
 87 : ايمان به تفصیلچهارمفصل 

 

ند و خداوندد  نكم نندارند بلكه همه مطیع امر خداى متعال اند و بر خالف امر اوتعالى كارى 

كند و فرشتگان اوامر او را بده خدوبى انجدام    امور كمور  را اداره مى هاآن یمتعال به وسیله

از  هاآنيى كه به قدرت و توانائى یقدرت و نیروئى ندارند و در سايه ند و از خود هیچدهم 

نهادى داشدته  ند در برابر خداوند متعدال طرحدى و پیمد   توانم جانب اوتعالى داده شده است، ن

سدى شدفاعت كنندد و بدراى     باشند. و نیی توانائى آن را ندارند كه در پیمدگاه اوتعدالى بدراى ك   

 يارى بخواهند. هاآنرا عبادت كنند يا از  هاآنسرشكستگى و ننگ است كه  یمايه هاانسان

جده زيرا خداى متعال روزى كه آدم علیه السالم را آفريد به فرشتگان امر كرد كه او را س

نداده است و آدم را خلیفه و جانمدین خدود  در روى    هاآنكنند، و به آدم علمى داد كه به 

چنین عنوانى قائل نمد. در اين صورت براى انسان چه ننگى باالتر  هاآنزمین قرار داد و براى 

ده ها در برابر آدم علیه السدالم سدج  از اين است كه در برابر فرشتگان سجده كند، كه قبالً آن

 ؟اندكرده

 ؟تر از اينكه از فرشتگان طلب و سوال كندو چه شرمندگى براى انسان باال

دادن كدردن فرشدتگان و از شدريك قدرار    رسول اكرم صلى اهلل علیه وسلم مدا را از عبدادت  

 یبندگان برگیيدده  هاآنح نموده كه به خداوند متعال منع فرموده و ضمناً براى ما تمري هاآن

و از گناه و اشتباه منیه اند و فطرت شان طورى قرار داده شده است كه از اوامر خداوند متعال 

 هدا آنندد و  كنمد  د، اجدرا  شدو مد  امدر   هدا آنآنچه از باال به  خداوند متعال سرپیچى نتوانند و

كريمدى را برگیيدده و او    یخداوند متعال از بدین آندان فرشدته    همیمه در حالت عبادت اند و

 آورد. دگان و پیغمبران خداوند متعال وحى مىام است كه براى فرستالجبرائیل علیه الس

المان را بر محمد صلى اهلل علیه وسلم نازل كرده. و يك دسدته از  همین فرشته قرآن عظیم

و هر حركتى چه خوب و چه بد كه از انسدان   نداين فرشتگان در هر لحظه اى با انسان همراه ا

یدرون آيدد، چده    شنوند و حتى هر حرفى را كه از دهن انسان بىبینند و ممى هاآنصادر شود، 

ند و سدجل اعمدال هدر انسدان ندید آن فرشدتگان       كنم پسنديده، ثبت و ضبط پسنديده و چه نا

ايسدتد،  د و آن روزيكه شخ  نید خداوندد متعدال در برابدر عددالت الهدى مدى      مانم محفوظ 
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زنددگى ايدن دنیدا،    ی هركدارى كده در دوره  ی ند و در بداره كنم او را به او عرضه  یپرونده

 نهانى ويا آشكار، چه خوب و چه بد انجام داده، شهادت خواهند داد.

خبرى به ما داده نمده است  گونهچیهها، راجع به حقیقت فرشتگان و چگونگى خلقت آن

خبر داده شده است و به ما امر شده كده بده وجدود آندان ايمدان داشدته        هاآنو فقط از صفات 

صوو چگونگى آنان چیدیى  باشیم و براى شناختن چگونگى آنان راهى نداريم، و اگر در خ

 مان بسازيم البته دلیل نادانى ما محسوب خواهد شد. از پیش خود

د دلیل بر انكدار وجدود فرشدتگان    توانم كس نیی ن ولى انكار وجود آنان كفر است و هیچ

 .ذيب پیامبران استحقیقت تكو انكار وجود فرشتگان در  ،اقامه كند

آوريم مگر از آن جهت كه پیغمبدر  حقیقت امر اين است كه به وجود فرشتگان ايمان نمى

 راستگوى تصديج شده امر كرده است كه به وجود فرشتگان ايمان داشته باشیم.

 ى خداوند متعال:هاکتابايمان به 

ا امر شده كه بده آن  رسول اكرم صلى اهلل علیه وسلم به م یسومین موضوعى كه به واسطه

ى خداوند متعال است كه بر فرستادگان و پیغمبران خداوند متعدال  هاكتابايمان داشته باشیم 

 نازل گرديده است.

همانطوريكه خداوند متعال قرآن كريم را بر پیغمبر ما محمدد صدلى اهلل علیده وسدلم ندازل      

 هدا كتابه و نام بعضى از آن ى ديگرى را قبل از آن بر پیغمبرانش نازل فرمودهاكتابكرده، 

 را به ما خبر داده است.

صحه ابراهیم بر ابراهیم علیه السالم، و تورات بر موسى علیه السالم، و زبور بر داود علیه 

 السالم، و انجیل بر عیسى علیه السالم نازل شده است.

، خبرى به ما ى ديگرى كه بر ساير پیامبران علیهم السالم نازل شدههاكتابهاى ولى از نام

نرسیده است و به طور قطع و يقین از كتب دينى ديگرى كه از طرف خداوند متعال نازل شده 

ز جانب خداوندد  او يا نازل نمده خبرى نداريم جی اينكه اينقدر ايمان داريم كه هر كتابى كه 

 متعال نازل شده باشد حج است.
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یم كه از صحه ابراهیم ت، بايد بگويه ما خبر داده شده اسيى كه نام شان بهاكتاباز اين 

تورات و انجیل و زبور در قرآن كدريم خبدر    یعلیه السالم اثرى در دنیا نیست و لیكن در باره

را  هدا كتداب اين ی يهود و نصارى موجود است ولى همه ها هرچند نیدداده شده است كه آن

 اند.ود بر آن افیودهنظرياتى را از خ تحريه كرده و مطالب آن را جابجا حذف نموده و

ى اصلى كه بر موسى علیه هاكتابحتى خود يهوديان و مسیحیان امروز اعتراف دارند كه 

در دسدترو شدان نیسدت! بلكده      السالم و عیسى علیده السدالم و داود علیده السدالم ندازل شدده      

 دارند.در دسترو را  هاكتابآن  یترجمه

یر و تبديل و زياده و نقصان گرديدده  یار تغها نیی در طى اعصار و قرون دچو همین ترجمه

د كده بسدیارى از   شدو مد  بده خدوبى آشدكار     هدا كتاباست، و همچنین به محض خواندن اين 

 خورد كه امكان ندارد از نید خداوند متعال آمده باشد.ها به چمم مىمطالبى در آن

است عدین همدان    ئى كه فعالً در دنیا موجودهاكتاببه هر حال اينقدر مسلم است كه اين 

كه بر موسى علیه السالم و عیسى علیه السالم و داود علیه السالم نازل  ى خداى متعالهاكتاب

با كالم مخلدوق مخلدوط شدده اسدت بده       هاكتابكرده، نیست! و كالم خداوند متعال در اين 

 اى در دست نیست.كه براى تمیی كالم خداوند متعال از كالم انسان وسیله طوری

گذشته داريم فقط از اين جهت است كه قبدل از ندیول قدرآن     ىهاكتابه، ايمان به و اينك

ى گذشته فرستاده است هاملتيك از  كريم خداى متعال پیغمبرانش را با احكام معین نید هر

و اين احكام جی از نید خداوند متعال كه قرآن كريم را بر محمد صدلى اهلل علیده وسدلم ندازل     

قرآن كريم فقط به اين منظور آمده كه آن هدايتى را كه مردم در زمدان  كرده، نبوده است. و 

و سپس آن را ضايع ساخته، يا عوض كرده يدا بدا كدالم بمدر      اندبودهگذشته از آن برخوردار 

 ، زنده كند.اندكردهمخلوط 

قرآن كريم آخرين كتابى است كه از طرف خداى متعال براى آخرين پیامبر محمد صلى 

 ى گذشته به اين قرار است:هاكتابسلم نازل شده و فرق بین آن و بین اهلل علیه و

هاى اصلى آن از بین رفته و طوريكه ئى كه قبل از قرآن كريم نازل شده، نسخههاكتاب-0

كه قرآن كدريم بدا    باقى نمانده در صورت  هاآنها اثرى از هايى از آنقبالً دانستید جی ترجمه
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نید خداى متعال نازل شدده تدا اكندون محفدوظ ماندده اسدت و        همان كلمات و حروفى كه از

 تغییرى، در حرفى از حروف، يا حركتى از حركات آن راه نیافته است. گونهچیه

، بده ايدن   اندد كدرده مردم كالم خود را با كالم خداوند متعال مخلوط  هاكتابدر ساير  -0

اريخ قومى و ملى و سدیرة مدردان   كالم خداوند متعال و ت هاكتابمعنى كه در هر يك از اين 

د، به طوريكده  شوم ديده  اندكردهاستنباط  ءبیرگ و پیغمبران و تفسیر مسائل شرعى كه فقها

 شود. كالم خداوند متعال از كالم غیر خدا شناخته نمى

یدد كده سراسدر آن    كنمد  لیكن قرآن كريم به همان صورتیكه بوده باقى است و مالحظده  

تعال است و بده كدالم ديگدرى آلدوده و مخلدوط نگرديدده و آنچده را        كالم خال  خداوند م

مسلمانان در تفسیر يا حديث يا فقه يا سیرة رسول اكرم صلى اهلل علیه وسلم يا سیرة صحابه يدا  

ى غیدر از  هدا كتداب و سراسر ايدن مطالدب در    اندكردهتاريخ اسالم نوشته اند با قرآن مخلوط ن

 قرآن كريم مدون و محفوظ است.

امكدان   شدود  مد ى مختله جهان ديده هاملتو  هاامتى كه امروز نید يهاكتابهمه  -0

 ندارد كه كسى با استناد تاريخى ثابت كند كه بر پیغمبر منسوب الیه نازل شده است.

چه كسى و در چده   ى دينى موجود است كه اصالً معلوم نیست برهاكتاببلكه بسیارى از 

زيدرا شدواهد تداريخى بسدیار      دع قرآن كريم اين طور نیسدت لیكن وض ،زمانى نازل شده است

قوى و داليل قطعى در دست است كه اين كتاب بر محمد صلى اهلل علیه وسلم نازل گرديدده  

یم بگويیم و معلدوم  توانم تر از اين كى در اين باره ندارد، بلكه باالكس كوچكترين شو هیچ

در چه وقت و در كددام محلدى بدر حضدرت     اى از آيات قرآن كريم و مسلم است كه هر آيه

 محمد صلى اهلل علیه وسلم نازل شده است.

ها را از بین برده ى قديم به آن لغات نازل شده است روزگار آنهاكتابهائى كه لغت -1

ها از دوران بسیار قديم باقى مانده و بس، به و نابود كرده است و فقط خبرى راجع به آن لغت

 د و كسدان  كند مد  هاى جهان كسى به آن لغات تكلم ناى از كمورهطورى كه در هیچ گوش

بده   هدا كتابد افراد معین و محدودى هستند! و هرگاه آن چنان ها را بفهمنند آن لغتكه بتوان
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و احكدام آن را پیدروى    فهمیدده ماند، امروز محدال بدود كده مدردم آن را     همان شكل باقى مى

 ند. كردم 

ها ملیون افراد بمر به آن ه آن نازل شده لغتى است زنده كه دهكه قرآن كريم ب لیكن لغت 

د و شدو م فهمند و در هر كمورى تدوين ها ملیون مردم جهان آن را مىند و صدكنم تكلم 

د با كمال سهولت آن را بیاموزد و هر كه توانم كس بخواهد  گیرند و هرمردم آن را ياد م 

د به كسدى مراجعده كندد كده معدانى و      توانم جا باشد  آموختن آن را نداشته باشد هر فرصت

 احكام آن را به او بفهماند.

د شدو مد  ى مختلده جهدان يافدت    هدا ملتى دينى كه نید هاكتاب یكه به كلیه وقت  -1

با ملت معین مخصدوو   هاكتابمراجعه كنید خواهید ديد كه روى سخن در هر يكى از اين 

مرجعده كنیدد،    هاكتابوقتى كه به احكام مندرج در اين . و همچنین هاملت یاست نه با همه

ید كه بدون شك اكثر آن احكام براى زمان خاصى بوده كه به اقتضاى شرايط كنم مالحظه 

و مقاصد و احتیاجات آن زمان آمده ولى در زمان حاضر نه مردم به آن احكام نیازى دارند و 

مخصدوو   هدا كتداب د كه اين شوم لوم نه عمل كردن به آن امكان دارد، در اين صورت مع

 آمدده باشدد، و هدیچ    هاملت یو براى همه زمان معین و ملت معینى بوده نه اينكه براى همیمه

 مردم نبوده است. یبراى همه هاكتابيك از اين 

كده آمدده بدراى مددت       يهدا ملدت بدراى همدان    هدا كتداب ديگر اينكه احكام ايدن   یهنكت

كام جاويد و همیمگى باشد، لیكن وقتیكه با اين نظر به قرآن نگداه  محدودى بوده نه اينكه اح

جاى قرآن كريم روى سخن به طور كلى با انسان است  كنید مالحظه خواهید نمود كه در هر

وو د كه آن آيده مخصد  كنم اى به خاطر خوانندگان خطور ندر خواندن هیچ آيه گاهچیهو 

 شد.نبا هاملت به امت معین باشد و شامل همه

و همچنین عمل كردن به احكامى كه در قرآن كريم ذكر شده در هر عصدر و زمدان و در   

اسدت بدر   هر محل و مكانى كه باشد ممكن است و اين معانى همه شاهد ناطج و دلیل گويائى 

 جهانیان آمده تا ابدالدهر. یاينكه قرآن كريم براى همه



  
 مبادی اسالم   91 

  

یدر و درسدتى و راسدتى اسدت و     هاى خيك ممتمل بر كار ى قديم هرهاكتابهرچند  -5

مبادى اخالق و صال  را به انسان تلقین كرده و براى ارشاد وى به طريج مسدتقیم و بدرآوردن   

د ولدى كتدابى نیسدت    دهم هايش مطابج رضاى خداوند متعال تعلیماتى ها و نیازمندیحاجت

گدذار  واى از آن نكدات فر كه حاوى كلیه فضايل و محسنات باشد و طورى نیسدت كده نكتده   

 نمده باشد.

د ايدن  دهد مد  ى قديم ممتاز قدرار  هاكتابولى چییيكه قرآن كريم را در اين باره از ساير 

د، شدو مد  ديدده ن  هاكتابنمده و در آن  ى قديم نگاشتههاكتاباست كه آنچه از فضايل در 

ديدده   هدا كتداب در قرآن كريم جمعدًا بیدان شدده، بده عدالوه محسدنات و خیراتدى كده در آن         

 د.شوم ن

ى دينى قديم تصرفاتى كرده، بسدیارى از امدورى كده    هاكتابكه انسان در  از آنجائ  -3

موافج عقل و حقیقت نیست و بر ظلم و تعدى استوار است و عقیده و عمدل انسدان را فاسدد و    

حاوى مطدالبى اسدت    هاكتابراه يافته است، بلكه بعضى از اين  هاكتابسازد، در آن تباه م 

 حماء و منكرات و انحطاط اخالقى. از قبیل ف

و باشد لیكن قرآن كريم از هر جهت از چنین مطالبى منیه است و چییى كه مخاله عقل 

يا بتوان با برهان و با تجربه آن را تخطئه كرد در آن وجود ندارد، و در هدیچ يدك از اوامدر و    

 د.شوم احكام قرآن كريم ظلمى يا تجاوزى احساو ن

د و نیدی اثدرى از فحمداء و    شدو مد  موجب گمراهى انسان باشد ديدده ن و همچنین چییيكه 

ى عالى و هاحكمتاخالقى وجود ندارد بلكه از اول تا آخر مملو از بند و باری منكرات و بى

ها را به صراط مستقیم آموزد و آنهاى حسنه و سودمند است و به مردم عدل و داد مىموعظه

 د.كنم ن ارشاد بهترين احكام و قوانی و به پیروى

اين است میايايى كه به خاطر آن مردم سراسر دنیا مامورند كه بده قدرآن ايمدان بیاورندد و     

 ى ديگر.هاكتابفقط تابع همین كتاب باشند نه 
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زيرا حد اكثر آنچه را ممكن است انسان براى زندگانى مطابج رضداى خداوندد متعدال از     

رآن كريم آن را بدون كم و زياد بیان كرده است د، قارشاد و هدايت احتیاج داشته باش لحاظ

 ى ديگر نخواهد داشت.هاكتابو ديگر با بودن قرآن كريم انسان حاجتى به 

ید فرق ايمان به توانم را دانستید به سهولت  هاكتابحال كه فرق بین قرآن كريم و ساير 

 بدانید. هاكتابقرآن كريم را با ايمان به ساير 

ى قديم تدا حددى اسدت كده بده آن تصدديج داشدته        هاكتابايمان به  مقصود اين است كه

از طرف خداوند متعال است و در اصل درسدت بدوده    هاكتابباشیم، يعنى اقرار كنیم كه اين 

 و فقط براى همان منظورى آمده كه قرآن كريم براى تكمیل آن نازل شده است.

خال  خداوند متعال است و حج، و ايمان به قرآن كريم از اين لحاظ است كه اين كالم  

آن صدحیح اسدت و    یيك از الفاظ آن به همان صورت اول محفوظ مانده و هدر كلمده   و هر

و اجراى هر امرى از اوامر آن فرض است و آنچه مخاله احكام قدرآن كدريم باشدد     ،درست

    بايد آن را رد كرد.

 خداوند متعال: پیغمبران به ايمان

 داشته باشیم. ايمانى خدا به پیغمبرانش هم هاكتابايمان به  به ما امر شده كه بعد از

داديدم كده بدراى همده مدردم زمدین پیغمبراندى از طدرف          حدر فصل سابج براى شما توضدی 

كه براى تعلیم آن در پايان كدار   اندكردهخداوند متعال آمده اند و مردم را به اسالمى دعوت 

كه گوئى همه فرستادگان و پیغمبدران خددا از   محمد صلى اهلل علیه وسلم آمده است، بطورى 

، در اين صورت اگر كسى يكى از آنان را تكدذيب كندد مثدل ايدن     اندبودهيك سلسله معینى 

است كه همه راتكذيب كرده باشد و هر آن كس كه يكى از آنانرا تصدديج كندد بدر او الزم    

 همه را تصديج كند. آيد

كار داريد كه گفتار همه يكسان است، در  و سرگفتار اينكه: فرض كنید با ده نفر  حتوضی

اين صورت اگر حرف يكى از آن ده نفر را تصديج كرديد مثل اين است كه حرف همده آن  

ده نفر را تصديج كرده باشید و اگر حرف يكى را تكذيب كرديد مثل ايدن اسدت كده همدان     

رده نفدر الزم  كنندد و بددين طدور تكدذيب هد     حرف را تكذيب كرديد كه آن ده نفر بیان مدى 
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گويد. بنا بر همین ايمان بده همده   گويند كه يكى مىزيرا همه همان حرفى را مى دخواهد آمد

غمبران خدا فرق بگذارد یكه بین پ بدى شمرده شده است كس  پیغمبران در اسالم الزمى و ال

 ديگران ايمان نیاورد چنین آدمى به راستى كافر است. ه و به يكى ايمان بیاورد و ب

عددد پیغمبراندى را كده    روايدت شدده اسدت:    ر روايات از پیغمبر ما صلى اهلل علیده وسدلم   د

ى مختله جهان فرستاده يكصد و بیست و چهار هیار نفر هاملتو  هاامتخداوند متعال براى 

يى كه در اين جهان بوده و از هاملتبوده است. و اگر در عمر اين جهان فكر كنید، و اقوام و 

از نظر بگذرانید، مالحظه خواهید كرد كه اين عدد براى پیغمبران زياد نیسدت، و   بین رفته اند

را قرآن براى ما بیان كرده، بايد به طور صريح ايمان داشته باشیم  هاآنكه داستان  به پیغمبران 

شده است كده عقیدده بدداريم    به ما نرسیده، به ما امر  هاآنكه داستان سائر پغمبران و نسبت به 

همه كسانى را كه خداى متعال براى تعلیم بندگانش فرستاده و مردم را بده راه راسدت   ن كه آ

كه امید میرود جیء پیغمبران  . بدينجهت به تمام كسان اندبوده، همه راستگو اندكردههدايت 

خدا باشند و به كمورهاى هندد و چدین و مصدر و آفريقدا و اروپدا و سداير كمدورهاى جهدان         

 ما بايد ايمان داشته باشیم.  ،اندشدهفرستاده 

كنیم،   كه مردم پیرو دين او هستند اهانت وقت حج نداريم به يكى از آن كسان ولى هیچ

و مدردم   اندد بدوده ان خددا  شايد به راستى از پیغمبر یمدانم زيرا چه  دزشتى ببريمه يا نام او را ب

روان موسدى و عیسدى   ، همانطوريكده پید  اندد كدرده گذشت آنان دين شان را عدوض  پس از در

، و هر گاه عقیده و نظرى ابراز كنیم بايد در موضوع عادات و رسدوم  اندكرده)علیهما السالم( 

كده ايدن دينهدا را     كسدان   یكده هسدت باشدد، ولدى در بداره      وضع ه و تمريفات دينى شان ب

سدتادگان  فرسدتاده اى از فر  یساكت باشیم، براى اينكده در بداره   ، بايد كامالًاندكردهتأسیس 

 خدا عملى كه مخاله ادب باشد از ما صادر نمود.

رقدى  بین محمد صلى اهلل علیه وسلم و ساير پیغمبران خدا در زمدان گذشدته بددين لحداظ ف    

 و راهنمداى راه راسدت   اندد شدده ه داند كه از طرف خدا فرستانیست كه همه راستگويانى بوده

 ز آنان ايمان داشته باشیم.هر يك اه كه ب يماشده ، و ما امراندبوده ي خدا
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. فرقدى هدم از   اندد بودهايم همه پیغمبران يكسان ينكه در اين حیثیات كه بیان كردهولى بر ا

آن سده جهدت ايدن     يمان صلى اهلل علیه وسلم و ساير پیغمبران وجود دارددمیان ا سه جهت در

 است كه:

اند، لیكن محمدد صدلى    هاى معین آمدهى خاو و براى زمانهاامتپیغمبران ديگر براى  

تا روز قیامت، به طوريكه در فصدل گذشدته    اندشدهاهلل علیه وسلم براى همه جهانیان فرستاده 

 دانستید.

ه كلى از بین رفته و يا اگر از بعضى آثارى باقى مانده باشدد، بد  ه تعلیمات آن پیغمبران يا ب 

یدیى در دسدت نیسدت و    هاى اصلى نیست و همچنین از سدیرة و رفتدار و احوالمدان چ   صورت

اندد گدم   كه مدردم از پدیش خدود سداخته     هاي داستانها و میان روايتها و افسانه حقیقت آن در

بدست آورده  راآناست و حتى اگر كسى بخواهد و بكوشد نیی امكان ندارد كه حقیقت شده

اخدالق   و رفتار و گفتار و كردار و هكه تعلیمات و سیر و در صورت  ،پیروى آن كندو از آن 

ثبت و ضبط و در  هاكتابهاى محمد صلى اهلل علیه وسلم از هر جهت در و عادات و خصلت

 دسترو مردم است.

میان تمام فرستادگان و پیغمبران خدا تنهدا فدرد زندده محمدد      حقیقت امر اين است كه در 

شند، و از با ند پیرو توانم است كه همه مردم تنها كسى  يمانصلى اهلل علیه وسلم است، و ا

 بر خوردار گردند.  يمانهدايت و راهنمائى ا

تعلیمات كاملى نبوده، به همین جهت  اندآوردهتعلیمات اسالمى را كه پیغمبران قديم  -0

ى هدا رو هر پیغمبرى كه آمد جی اين نبود كه تعلیمات پیغمبران قديم و احكدام و قدوانین و   

را حدذف كندد و چییهدائى بدر آن بیفیايدد       هايىقسمتهدايت و رهبرى آنانرا اصال  كند و 

بدين طريج عامل ترقى و تكامل و اصال  قبل از محمد صلى اهلل علیه وسلم كدار  را انجدام   

زيدرا پدس از    دداده، لهذا خداى متعال پس از گذشدتن دوران آن تعلیماتمدان را حفدظ نكدرد    

 د.آمدن تعلیم كامل جديد، ديگر مردم نیازمند تعلیم ناق  سابج نبودن

معى را آورد تعلیم كامل اسالمى از هر جهت جا صلى اهلل علیه وسلممد يان كار محد ر پا 

منسدوخ گرديدد، و    صلى اهلل علیه وسدلم ان با رسالت محمد طر يج شرايع ساير پییغمبر و بدين
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كده از   عقدل اسدت، و كسد     دلیل آن اين است كه پیروى از نا ق  در برابدر كامدل مخداله   

یغمبران پیروى كرده است به جهت آنكه آنچه پیروى كند از همه پ لیه وسلمصلى اهلل عمحمد 

سدلم وجدود   لیه ولیمات محمد صلى اهلل عان قديم بوده، در تعخیر و صال  در تعلیمات پیغمبر

ند و پیرو پیغمبدر ديگدرى بمدود از    دارد و هر آنكس كه از اجراى اين تعلیمات روى بر گردا

هدا و بركدات كده در بعدد     د زيدرا آن خیر محروم خواهد ماند اتت و امتیازبسیارى خیر و برك

افراد بمدر ناگیيرندد    یه خاطر همین امتیازات است كه همهآمدند در آن تعلیم قديم نبوده و ب

را پیدروى كنندد بده هدر حدال       يمدان به محمد صلى اهلل علیه وسلم ايمدان بیاورندد و تعلیمدات ا   

به محمد صلى اهلل علیه وسدلم ايمدان داشدته باشدد     مسلمان، اين است كه به سه جهت  یوظیفه

 كه:

است كده از طدرف خداوندد متعدال آمدده       صلى اهلل علیه وسلم صادق يماناول اينكه ا -0

 است.

صلى اهلل علیه وسلم كامل است و نقصى و خطائى  دوم اينكه هدايت و رهنمائى ايمان -0

 و اشتباهى ندارد.

ى هدا ملدت  و هدا امدت  تمدام رف خداوند متعال براى اينكه آخرين پیامبر است كه از ط -0

جهان فرستاده شده است و تا روز قیامت كسى ديگرى كه ايمدان بده او شدرط اسدالم باشدد و      

 كه به او ايمان نیاورد كافر شناخته شود، نخواهد آمد.  كس 

      روز آخرت:ه ب ايمان 

بايد به آن ايمدان داشدته    ده كهاهلل علیه وسلم امر فرمو پنجمین مطلبى كه ما را محمد صلى

آن روز بايدد ايمدان داشدته باشدیم ايدن       یو به آنچه در بداره  ،باشیم موضوع روز آخرت است

 است كه: 

ى را كده در ايدن جهدان وجدود دارد در آن     هداي خداى متعال اين جهان و همه آفريدده  -0

 كه معروف به )روز قیامت( است محو و نابود خواهد كرد. روزی
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را نید خدود    هاآند و كنم تعالى يكبار ديگر مردم را زنده و خداى سبحانه سپس  -0

ى بدرانگیختن  ابعث( كه بده معند  ام )حمر( يعنى جمع شدن يا به نام )د و آن روز بنكنم جمع 

 .شود م نامیدهاست 

چه خوبى و چه بدى، بدون كم و زياد به محكمده   اندكردهسپس آنچه را مردم كسب  -0

 د. شوم ل تقديم خداى متعا

آنگاه هر كسى  كند مخداى متعال كارهاى خوب و بد هر فردى از افراد بمر را وزن  -1

كفده كارهداى    آمرزد و هر كسى كهكارهاى خوب او برترى داشته باشد، او را مى یكفه كه

 د.كنم بد او برترى داشته باشد او را مجازات 

د كنم روند و كسانى را كه خدا مجازات م شوند به بهمت آن كسانیكه آمرزيده مى -1

 روند. به دوزخ م 

 به روز آخرت: به ايمان احتیاج

كده محمدد صدلى اهلل علیده وسدلم عرضده داشدته سداير          طدوری  خدرت را همدان  آعقیده به 

و زمدانى شدرطى از    ر. اين عقیده براى هر عصد اندداشتهفرستادگان و پیغمبران خدا هم عرضه 

شدته يدا در آن   و كلیه پیغمبران كسى را كه به اين موضوع عقیده ندا ه شدهشرايط اسالم دانست

یدده  قن ايدن ع وبدد  وو فرسدتادگان ا  هدا كتداب خدا وه زيرا ايمان ب داندشك كند، كافر شمرده

ماند، و بايد دانست كه اين ئر زندگانى انسان تباه و خراب مىدر اين صورت سا وارد نى ندمع

فهمیدن آن اشكالى ندارد، به دلیل اينكه، اگر از شدما بخواهندد   اضح، و ع امرى است ووضوم

 :ديیبگود اين است كه كنم لین سئوالى كه به ذهن شما خطور وكه كارى انجام دهید ا

 اگر اين كار را بكنم چه فايده اى براى من خواهد داشت؟

 اهد رسید؟ وضررى بمن خ اگر اين كار را نكنم چه و 

 كند؟ ما خطور م چرا اين پرسش در ذهن ش

 گداه چیهد فهمد كه د  مىونى خودر یفطرت و انگییه اين است كه انسان بنا بر علت آن

كدارى كده   ه بدين جهت شدما نیدی بد    به كارى كه براى او سود نداشته باشد، نبايد اقدام كند و
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بده   اهید زد. و هم از كارى كه اطمینان داشته باشدید وامید سودى از آن نداشته باشید دست نخ

 ند.انى نخواهد داشت، باز نخواهید ماشما ضررى و زي

ى شدك  اگدر در مفیدد بدودن كدار     حالت شك و ترديد نیی چنین است: به ايدن معندى كده   

اهید كرد و همچنین در هر كارى كده در ضدرر   وداشتید با میل و رغبت در انجام آن اقدام نخ

 ید. يرى جووید و دنجام آن احتراز كنادارد كه از ید امكان آن شك داشته باش

اندازند بده جهدت اينكده بطدور علدم      شان دست در آتش مىها نگاه كنید، چرا خودبه بچه

زى وآمد هدا از درو و داندش  و همچنان چرا بچه زنده است.وند كه آتش چیی سدانم الیقین ن

 ند؟كنم فرار 

قدین كنندد،   در ذهن آندان تل  خواهندم يى را كه بیرگان ايد علمىوعلتش اين است كه ف 

ز وكه به ر گیرد، اينك تأمل بكنید كس در دلمان جاى نم  ود كنم ل نودكان قبوو كونف

خدا و پیدروى از احكدام خددا را كدارى     ه زيرا ايمان ب درد نیی چنین استوآآخرت ايمان نمى

د، داند م ضرر معصیت خدا را بى وفايده انگارد، در نتیجه طاعت خدا را بىده مىوبیه وعبث 

در  نش ندازل كدرده و  شت كه او امرى كه خدا بر پیغمبدرا دا توانم از چنین كسى چه امیدى 

 ورد ايمدان ا وخددا نیدی ايمدان بیدا    ه و هر گاه چنین كسى ب ،ضیح داده اجرا كندويش تهاكتاب

ى مطدابج رضداى   گدر زند گاهچیه واهد كرد وخدا را اطاعت نخ وزيرا ا ددواهد بومعنى خبى

 اهد داشت. ومى بر نخى متعال گاخدا

به زندگى آخرت تأثیر عمیج و  د، بلكه انكار و اقرار انسانشوم مطلب به همین جا ختم ن

 كندد  مداديم فطرت انسان به او حكم  حكه قبالً توضی قاطعى در حیات او دارد، بلكه طوری

ورت از حسداب كندد، در اينصد    راآن، مگر اينكه فايدده يدا ضدرر    به هیچ عمل  اقدام نكندكه 

امیدوار بود كه به عمل  توانم وى نظرى ندارد، چگونه نیكه جی به همین نفع و ضرر د كس 

 ايى از آن نداشته باشد؟صالحى اقدام كند كه در اين دنیا امید فايده

   كه در اين دنیا به او ضررى نداشته باشد اجتناب نمايد؟ يا از عمل زشت و ناروائ  
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كارها اعتنائى ندارد و نظر  متوجه نتايج كارهاسدت، نفدع يدا    كه به ظاهر  لیكن آن كس 

 دددهد مد  انگارد و حج را بر باطل و خیر را بر شر ترجیح ضرر اين جهان را امرى عارضى مى

 زيرا نظر او به فايده يا ضرر ابدى آنست.

 نيتدر بدیرگ زيانها، و ارتكاب عمل زشت،  نيتربیرگه انجام عمل خیر، مستلیم چاگر  

 را در برداشته باشد.  ی مادیهاهفايد

 ... حاال شما فرق عظیم و تفاوت فاحش بین اين دو شخ  را در نظر بگیريد و بسنجید

خیر يا نیكى در نظر اولى همان است كه نفعش در همین زندگانى فانى بدست آيدد، مثدل   

ا در میدان  سدرافراز شدود، يد    اينكه ثروتى را تحصیل كند يا زمینى را مالك شود يا بده منصدبى  

يا به لدذت و مسدرتى برسدد كده مقددارى از       مردم به يك نامى مورد پسند  ممهور گردد و

مین كند و به همین طور شر يا بدى در نظر او چییى است كده در  أهاى نفسانى او را تخواسته

و آن بترسد، مانند نق  در امدوال   یهمین دنیا براى او ايجاد ناراحتى كند و يا اينكه از نتیجه

ها يا انحراف در صحت يا بدنام شدن در میان مردم يا مجازات دولت يا حدین و  نفوو و میوه

 اندوه و دلتنگى و ناگوارى.

خیر يا نیكى در نظر شخ  دوم آن چییى است كه باعث رضاى خدا باشد و شر يا بدى  

خیر خمم آورد، پس چنین شخصى در هرحال، خیر و نیكى را ه آن چییى است كه خدا را ب

د اگرچه كه در اين دنیا براى او سودى ندهد و او را به ضرر و زيدان مبدتال سدازد، ولدى     دانم 

 يقین دارد كه خدا در آخرت نفع ابدى و سود جاويد به او خواهد داد.

و نیی عقیده دارد به اينكه: بدى در هر حال بد است، اگرچده كده در ايدن دنیدا از زشدتى و      

داندد  )علم الیقین( مى سد و نوع سودى نیی نصیب او گردد و بطوراى به او نرشومى آن صدمه

زات كارهداى زشدتش نجدات يابدد در آخدرت راه فدرارى       ه اگر در اين دنیا از عقاب و مجاك

 نخواهد داشت.

را در زندگانى خود   به موجب همین فكر و انگییه از اين دو طريج مختله، انسان يكى

 د، به اين توضیح كه:كنم انتخاب 
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 دكه به آخرت ايمان نیاورده ممكن نیست كه او يك قدم در طريج اسالم بردارد آن كس 

 زيرا وقتیكه اسالم به او بگويد:

 )بخاطر رضاى خدا زكات مالت را به بینوايان و در ماندگان بده(

 كاهدد بهتدر ايدن اسدت كده بجداى دادن زكدات،        خواهد گفت: زكات از دارائدى مدن مدى   

گیرند بده محكمده عدرض حدال خدواهم داد، و      كسانى كه از من وام مى )ربا( بگیرم و خالف

نفع من صادر شدد، خانده و دارائدى و اثداث البیدت آندان را مصدادره        ه همینكه حكم محكمه ب

گدوئى و دروغ بپرهیدی!   خواهم كرد... و هنگامیكه اسالم به او بگويد )راستگو بدا ، و از زور 

 ها باشد(.منفعت نيتربیرگها و در دروغ گفتن ضرر نيتربیرگ راستگويى)اگرچه كه در 

 براى من ضرر داشته باشد، چرا راست بگويم؟ راستگويىخواهد گفت: اگر  

اى داشته باشد و مرا در آن خدوف بددنامى   و اگر زور گوئى يا دروغگوئى براى من فايده

 هم نباشد چرا از آن احتراز كنم؟ 

 د: گويم بیند! اسالم به او را مى هاي گرانب چییو  كند معبور  مكان شخصى از 

 گويد:مى اى مال تو نیست( هرگی مگیر ولى او)اين چییى را كه يافته

بدراى آن   ام و پدولى مه و بدون رنج و زحمدت بدسدت آورده  مقدچرا اين چییى را كه بى

 ام، از دست بدهم؟نداده

ادت بدهد، يدا مدرا در میدان    كسى هم نیست كه مرا ببیند و پاسبانى كند، يا در محكمه شه 

در راه مصلحت خود مصرف  راآنمردم بدنام كند، در اينصورت چرا از آن استفاده نكنم؟ و 

 نكنم؟ 

گويدد: )در مدال دوسدتت    میرد، اسدالم بده اومدى   سپارد و سپس مىكسى امانتى را به او مى

 گويد: ا  تسلیم كن( لیكن او مىخانوادهه خیانت مكن! امانتش را ب

مدن  ه مرده، امانتى ب اينكه فالن مردى كه ا اين كار را بكنم؟ آيا شاهدى وجود دارد برچر

  او از چنین امانتى خبر دارند؟ یورثه اسپرده است؟ و آي
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در صورتیكه با كمال سهولت براى من امكان دارد كه اين مال را بخدورم و كسدى نیسدت    

ار نخواهد آورد، پس اگر اين اماندت را  كه مرا به محكمه جلب كند، و بدنامى هم براى من بب

 صاحبانش برسانم سفاهت خواهد بود.ه ب

اى از مراحدل  گفتار اينكه اسدالم او را در هدر گدامى از گامهدا و در هدر مرحلده       یخالصه

كند و جدی راهدى كده مطدابج     د ولى او معارضه مىكنم زندگى به سیر در خط مستقیم ارشاد 

زيدرا ارز  هدر چیدیى در اسدالم      ددكنم رى را انتخاب نهوى و هوسش باشد، هیچ راه ديگ

تابع نتايج ابدى در آخرتست، ولى نظر چنان كسى از توجه به نتايج حاصله در اين دنیا تجاوز 

 د.كنم ن

چه دلیل براى انسان ممكن نیست بددون عقیدده بده آخدرت     ه فهمیم باز اينجا است كه مى

 :مبگويیمسلمان باشد، بلكه حج اين است كه 

تدرين درجدات   انسدانیت، بده پسدت    یانسان را از درجده  مطلجانكار كردن حیات آخرت،  

 مسلمان باشد! انسان د، چه رسد به اينكه دهم حیوانیت، سقوط 

 به آخرت: و درستى عقیده راستى

را دانستید، اينك بطور اختصار بدراى   آن یبه آن و فايده عقیده به آخرت و احتیاج انسان

طوريكده رسدول اكدرم صدلى اهلل علیده      مربوط به آخرت را  ییم كه عقیدهدهم  حشما توضی

حكم عقل نیی حج است و درست، و اين عقیده هر چند ناشى از ايمانى ه وسلم بیان فرموده، ب

یم و داند مد  است كه به پیغمبر خدا صلى اهلل علیه وسلم داريم و آنچه را آورده است درسدت  

یم دهد مد  یست، لیكن اگر قدرى فكرمان را بكار اندازيم، تمخی  در اين باره مدار بر عقل ن

 دلیل اينكه: ه كه در باب آخرت اين عقیده از هر جهت نیديك به عقل است، ب

 در دنیا راجع به آخرت و زندگانى در آن جهان سه عقیده وجود دارد:

میدريم و  شويم و م ند: زندگانى جی همین حیات دنیا نیست، زنده مىگويم گروهى  -0

ه كده بد   ملحدان است يعنى كسان  یديگر بعد از مرگ حیاتى در كار نیست، البته اين عقیده

 ند.شوم ( شناخته  SCIENTISTنام علماى علوم طبیعى )
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ند: براى اينكه انسان به سیاى اعمالش برسد، در همین دنیدا چندد   گويم جمعى ديگر  -0

 یزندگانى اول زشدت باشدد، در دوره   یش در دورهمیرد، به اين معنى كه اگر كارهايبار مى

صورت درختى ه دوم به شكل يكى از حیوانات در خواهد آمد، مانند سگ يا گربه. يا اينكه ب

هدائى خدوب   ترين افراد بمر، ولى اگر كاردر خواهد آمد يا به شكل يكى از نازلترين و پست

ا عدروج خواهدد كدرد. بدديهى اسدت      باالترى ر یانجام داده باشد، ترقى خواهد كرد و درجه

 كسانى طرفدار چنین عقیده اى هستند كه فكر دينى شان نارساست و خام. 

جمعیت سوم كسانى هستند كه به روز آخرت و حمدر و بده حاضدر شددن در پیمدگاه       -0

اى و مجازات و مكافات انسان براى كارهائى كه كرده، ايمان دارند. اين عقیده خداوند متعال

 .اندكردهتبلیغ  راآنیغمبران )علیهم السالم( همه است كه پ

 :ميیگو ماندازيم و گانه مىاينك نگاهى كوتاه به اين عقايد سه

ندد ايدن   كنم رانند و در اثبات عقیده شان بر آن اعتماد حرفى را كه گروه اول بر زبان م 

 ند:گويم است كه 

ره زنده شده باشدد، بلكده خداک همده را     ايم كه پس از مردن دوباكنون انسانى را نديده تا

یم كده زنددگانى بعدد از    داند مد  همین جدا   از كند. وخورد و بعد از وفات همه را نابود مىمى

 مرگ نیست. 

 د؟شوم بايد پرسید: آيا چنین دلیلى حجت انگاشته 

ايد كه پس از مرگ زنده شود، آخدرين حرفدى كده در ايدن زمینده      اگر هیچكس را نديده

آمد ولى ادعاى شدما   خواهدیم چه پیش دانم گفت جی اين نیست كه بعد از مرگ ن توانم 

 ید پس از مرگ حیاتى نیست، حرفى است كه دلیلى براى آن نداريد.دانم داير بر اينكه 

 م هواپیما چیست؟دانم نديده ممكن است بگويد: من ن اپیما رافالن مرد دهاتى كه هو

در اين جهان چییى كه بنام هواپیما معدروف شدده باشدد     دانم كهولى اگر بگويد: من مى 

معینى آن نیسدت   ى نديدن ش ءازيرا معن دوجود ندارد، همه مردم او را احمج خواهند دانست

را بدا   كه اصالً چنان چییى وجود ندارد، بلكه اگر مردم سراسر جهان بگويند كه چنان چیدیى 

 ادعا كنند كه چنان چییى اصالً وجود ندارد. اينحال جايی نیست اند، باآن نام و نمان نديده
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 يا بگويند: امكان ندارد كه چنان چییى وجود داشته باشد! 

 گويد:دوم كه مى یاما عقیده

زنددگى   یشود بده جهدت آنسدت كده در دوره    بمرى كه در زندگى فعلى انسان ديده مى 

آن جهت در زندگى فعلى سابج كه حیوان بوده كارهاى خوبى را انجام داده است و حیوان از 

زندگى سابج كده انسدان بدوده كارهداى بددى را انجدام داده و بده         یحیوان است كه در دوره

عبارت ديگر اينكه اگر انسان، انسان است و حیوان، حیوان اسدت و درخدت، درخدت اسدت،     

اوسدت، و بددينطريج مدرگ و     ینتیجه كارهاى خوب يا كارهاى بدد دوران زنددگى گذشدته   

 اين دنیا پمت سرهم در جريان است.زندگى در 

 كه:  آيد اينستپرسمى كه در اين باره پیش مى 

 )در آغاز امر چه چییى وجود داشته است؟( 

 اگر بگويند: )انسان(.

كده  شدود  ، ورنده سدوال مد    باشد بودهخت دريا حیوان و قبل از اين بايد  بايد بپذيريم كه 

 ؟اده شده استقالب انسان در پادا  كدام عمل خوب به او د

 صورت انسان در آيد )حیوان يا درخت بوده(.ه و اگر بگويند: پیش از آنكه ب

بده پداو چده    شدود  ورنه سدوال مد   ، قبل از اين بايد انسان بوده باشدباز ناگیير بايدگفت:  

 شده است. او داده هقالب حیوان و يا درخت بى زشتعمل 

توانند آغاز آفرينش را از يك طبقده  مىداران اين عقیده نحقیقت امر اين است كه طرف 

ديگدر   ةاى بايد مسبوق به طبقه ديگدرى باشدد تدا اينكده طبقد     زيرا هر طبقه دمعینى شروع كنند

 سابج شناخته شود. یاعمال طبقه ةنتیج

 نیست. و اين وضع مخاله عقل است و به هیچ وجه با عقل سازگار

 سوم را در نظر بگیريد: یحاال عقیده

 ى كه در اين عقیده بیان شده اين است كه: اولین مطلب

خداى متعال روز معینى را مقرر داشته كه اين جهان در آن روز به پايان برسدد و خداوندد   

تر از اول باشد ديگر كه اعلى ةهم كرده يك كارخان برو هم  خود را در یمتعال اين كارخانه
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هیچ عداقلى در ايدن موضدوع     تخلیج كند، و زمین و آسمان هر يك بصورت ديگرى در آيد.

دستگاه اين جهان بیمدتر فكدر كندد، بیمدتر بدر معدرفتش        یشكى ندارد و هر چه انسان درباره

خواهد افیود و ادواتى كه در اين دستگاه وجود دارد محدود است و به ناچدار هدر محددودى    

كه ايدن  روزى بايد نابود شود، به همین جهت است كه همه علماى علوم طبیعى اجماع دارند 

وقدت ايدن    يكديگر برخورد خواهند داشت و آن خورشید روزى سرد خواهد شد و نور  با

 دنیا منقرض خواهد شد.

سپس در ضمن همین عقیده چنین آمده است كه: بده انسدان حیدات ديگدرى داده خواهدد      

 شد. 

 آيا چنین امرى محال است؟ 

 اگر گفته شود: بلى! محال است.

 :ميیگو م 

 نسان آماده شده است؟.گیرد چگونه براى اا كه اكنون انسان ازآن بهره م اين زندگى دنی

پس از مرگ  تواند مكه انسان را در اين جهان آفريده است البته  ي خدابدون ترديد آن 

 دوباره او را خلج كند. 

خورد، اين است كه كارهاى خوب يدا  مطلب ديگرى كه در خالل اين عقیده به چمم مى

 روز حمر عرضه خواهد شد.ه سان صادر شده بصورت سند محفوظ است و ببدى كه از ان

 آيد.اين است مطلبى كه امروز در دنیا هم به مماهده مى

شدود.  مى ج در فضا فناكه از دهان بیرون آيد بعد از چندى تموّ شد، آوازیمى قبالً تصور

كندد و آن اثدر   ارد مىو پیش خود و گرد آواز و حركتى اثرى بر ولى حاال معلوم شده كه هر

د. و روى همدین اصدول ندوار    امكان دارد دوباره جمدع شدو  وارد شده در فضا محفوظ است و 

كه سند هر آواز و حركتى كه از ما صادر شدود در   شود مازين جا معلوم  ثبت ايجاد شده، و

 اعمدال  یشود كه نامهشود. و اگر صورت حال چنین است اين امر متحقج مىفضا منقو  مى

 تواند كه دوباره عرضه داشته شود.ما به تمام و كمال محفوظ است و مى
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 یدرضمن اين عقیده مطلب چهارم چنین است كه )خداوند متعال بده روز حمدر محكمده   

انصاف قائم خواهد كرد و هر عمل نیك را مكافات و بد را مجازات خواهد داد( چده كسدى   

 .؟د كه از امكان اين مطلب انكار كندتوانم 

 چه چییى درآن خالف عقل است؟  :بايد پرسید 

اى براى انصاف قائم شود و به درستى و راستى دكه روزى محكمهكنم عقل خود تقاضا 

كندد  بینم كه گاهى در اين دنیا شخصى كار نیك مدى شوند. چه ما مى كامل، همه امور فیصله

كند ولى به هدیچ ضدررى   ىد و شخصى ديگرى كار بد مرسم اى ازآن به او نولى هیچ فائده

بینیم كه شخصى كار نیك كرد و دچار ضرر و خسدارت  د و حتى گاهى هم مىشوم دچار ن

 شد و شخصى ديگر كار بد را ارتكاب كرد مگر هیچ ضررى به او نرسید.

الزمدا، جهدانى باشدد كده آنجدا بدرای        كندد كده  عقلى در چنین شرائطى حكم مدى  پس هر

چمدند. آخدرين   شود و بدكاران سیاى كار بد خود را مىه مىجیاى كار نیك دادنیكوكاران 

موضوع مربوط به اين عقیده وجود بهمت و جهنم است. در اين باره نیدی بايدد گفدت: وجدود     

د خورشدید و مداه و مدريخ و زمدین را خلدج      توانم زيرا خداى متعال كه  داين دو محال نیست

 كند، چگونه از آفريدن بهمت و جهنم عاجی است؟ 

 را مكافات بده  هاآنكند و عدلش جمع مى یكه مردم را در محكمه خداى متعال وقت  و

كده   دهد، شايسته و سدیاوار ايدن اسدت كده بده كسدان       اعمال نیك و مجازات به اعمال بد مى

كده   عطدا كندد، و بدراى كسدان     مقام عیت و كرامت و نعمت و مسرت د، دهم پادا  نیك 

 خوارى ذلت و شكنجه و اندوه و درد مقرر دارد.  سیاوار عذاب و شكنجه اند مقام

كده   ها فكر كنید بدون ترديد خواهید دانست كده از میدان همده عقائددی    اگر در اين زمینه

د، از هدر جهدت بده    شدو م امروز در دنیا وجود دارند، اين عقیده كه انسان بعد از مرگ زنده 

جندت و دوزخ  و يا وجود باشد ل اى كه مخاله عقتر است و در اين عقیده نكتهعقل نیديك

 د.ه نظر برسد، وجود ندارآن محال بدر 
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و امانت و  راستگويىبه زبان محمد صلى اهلل علیه وسلم كه  كه چنین امرى به عالوه وقت 

خیر و اصدال  ماسدت عقدل مدا     ه عفافش را تصديج داريم، بما رسیده و اين امر از هر جهت ب

 شته باشیم.ايمان دابدان د كه بايد كنم حكم 

 .؟در حالیكه دلیل و حجتى بر خالف آن نداريم ،از چه جهت در صحت آن ترديد كنیم 

 طیبه: یکلمه

اينها عقايد پنجگانه اى است كه بناى اسالم بر اساو آن اسدتوار شدده اسدت، و همده ايدن      

بنددگى  ( بده  كه گفتیدد: )ال إلده إال اهلل   معانى در يك كلمه خالصه شده است. بنا بر اين وقت 

 خداى يگانه اقرار كرده ايد و سائر خدايان باطل را كنار زده ايد. 

 كه گفتید: همچنین وقت 

، تصديج كرده ايد به اينكه محمد صلى اهلل علیه وسدلم پیغمبدرى اسدت    )محمد رسول اهلل(

او را بسوى بندگانش فرستاده است، و چییيكه با تصدديج شدما بده رسدالت      كه خداوند متعال

 اهلل علیه وسلم الزم میگردد اين است كه:محمدصلى 

آموز  وجود خداى متعال و صفات او  یدر بارهشما به آنچه محمد صلى اهلل علیه وسلم 

و پیغمبرانش و روز آخر بیان كرده، ايمان داريدد و در   هاكتاببه آنچه از فرشتگان و  ، وداده

راه را به شما نمان داده و امر كرده ید كه محمد صلى اهلل علیه وسلم آن كنم همان راهى سیر 

   است كه خداى را به همان طريج عبادت كنید، و احكام و اوامر او را پیروى نمائید.

پدنج ركدن   و ايدن  ام، پدنج گفتده  كه بايد به آن ايمدان داشدته باشدیم     بنده ايمانیات را: توجه

 ت:البقره كه خداى متعال فرموده اس یسوره 021 ی:مأخوذ است از آيه

﴿                   ...﴾ 

  .«...اندآوردهبر او نازل كرده ايمان  پیغمبر و مومنان به آنچه خداوند متعال» :يعنى
 :النساء كه فرموده است یاز سوره 005 ی:و آيه

﴿                      ...﴾  
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دگانش و به ايش و به فرستهاكتابهر كس به خداوند متعال و به فرشتگان او و به » :يعنى

  .«...روز آخرت كافر شود
هدم در ايمانیدات شدامل شدده اسدت و       (هشرّوااقدر خ ره وبدون ترديد در حديث پیغمبر )

رسد ولى حقیقت امر اين است كه ايمدان بده   به عدد شش مىبدين ترتیب تعداد عقائد بنیادى 

ى است از اجیاى ايمان به خداوندد متعدال، و   بلكه جیي د)تقدير( چییى نیست كه مستقل باشد

 راآنذكدر فرمدوده و بده همدین جهدت        در ضمن بیان توحیدد  راآنبدين مناسبت قرآن كريم 

ام. و همچنین ذكر بهمدت و  ام ذكر كردههإال اهلل( آوردله إ)ال  یكه براى كلمه ضمن شرح 

جهنم و آتش دوزخ و صراط و مییان در بعضى احاديث، مستقل از امور ديگرى كه ايمان بده  

 .ى هستند از ايمان به آخرت(ه. و در واقع اين معانى نیی اجیايآن واجب است، آمد

 



 :فصل پنجم

 عبادات 

 سالم. حمایت از ا ،حج ،زکات ،زهور، نماز ،معنى عبادت

ده است كده بده   وما امر فرمه سلم بوضیح داديم كه پیامبر صلى اهلل علیه ودر فصل گذشته ت

 پنج مطالب زير ايمان داشته باشیم: 

 به خداى متعال كه شريكى ندارد.  -0

 به فرشتگان خدا. -0

 صاً به قرآن كريم. وى خدا مخصهاكتاببه  -0

  سلم.وحضرت محمد صلى اهلل علیه  مبراني ه به خاتم پیاومبران خدا، به ابه پی -1

 به حیات آخرت يعنى زندگى در جهان ديگر.  -1

 .ندوشر مىور بنیاد اسالم متصواين پنج ام

 وارد شدده  ومسدلمانان   یگانه ايمان داشته باشدید، در زمدره  ر پنجوكه به اين ام قت وشما  

زيدرا اسدالم    ددواهد بوشما كامل نخلى با اينحال اسالم ود، شويم فردى از افراد آنان شناخته 

سدلم از ندید   وامرى را كه محمد صدلى اهلل علیده   وا ود مگر اينكه احكام شوم شخ  كامل ن

 رده اطاعت كند. وخدا آ

 هر چییيكه باشد مستلیم اطاعت بعد از ايمان، اسالم است. ه نماند كه ايمان شما ب هناگفت

داى شما است. معنى آن ايدن اسدت كده خداوندد     شما اقرار كرده ايد كه )اهلل( به تنهائى خ

نهى  وامر كننده  ومالك و صاحب  خداوند متعال وهستید،  وا یشما بنده ومتعال آقاى شما، 

مقدرر داشدته    ورا كده ا  دىوشدما حدد   وهسدتید   ونهدى ا  وشما مطیع امدر   وشما است  یكننده

جب اقراريكده قدبالً كدرده    و، به ملى اگر بعد از اين اقرار باز عصیان كرديدو، دیكن مرعايت 

 ج كرده ايد.وتان خردوايد، بر آقاى خ

معناى آن اين اسدت كده    وسپس اقرار كرده ايد به اينكه قرآن كتاب خداوند متعال است  

حدج، پدس همدین     ورده، از طدرف خددا اسدت    واعتراف كرده ايد به اينكه آنچه اين كتداب آ 
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اهى آن، ودر هدر نهدى از ند    وى از اوامدر قدرآن   د كه در هر امرشوم جب آن واعتراف شما م

 فرمان بردار باشید.  ومطیع 

. معنداى  خددا اسدت   یسلم فرستادهوبعد از آن، اعتراف كرده ايد كه محمد صلى اهلل علیه 

از آنچده نهدى كدرده از     وسلم امر كرده وآنچه پیغمبر صلى اهلل علیه  اين اعتراف اين است كه

جدب اطاعدت شدما از پیدامبر صدلى اهلل      واعتراف م واين تصديج  و ،آمده طرف خداوند متعال

قدت  و افدج ايمدان شدما نباشدد، هدیچ     وكه عمل شما م دام  . بدين جهت ماشود مسلم وعلیه 

گرنه هر قدر ايمان شما با عمل شما فرق داشته باشد، به همدان   ود واهد بواسالم شما كامل نخ

 د. واهد بوخغیر كامل  واندازه، ايمان شما به خدا ناق  

 وده وسدلم امدر فرمد   وشى كده پیغمبدر صدلى اهلل علیده     ور وتفصیل طريقه  وحاال به تمريح 

 : ميیگو م وپردازيم گیاركنیم مىافج رضاى خدا برود را مور داده كه حیات خودست

ى كاغدذ  ور ورر شدده  قد كده م  به، يعنى عبادتهدائ  ولین مطلب در اين باب، عبادات مكتوا

 د. باشم آمده، 

 معناى عبادت:

است. پدس آنچده را بندده     ود توخدا معب و اىبنده وحقیقت عبادت بندگى است. ت ومعنى 

 د  انجام دهد، عبادت است.ودر راه اطاعت معب

تحقیر ديگدران،   وفحش  وغیبت  وئى وغگوكه با مردم حرف میینید اگر از در قت ومثالً  

اهى را، بددلیل  وخنیك وخیر  وعدل  و گويىراستبدلیل اينكه خدا نهى كرده، احتراز كنید، و

حساب عبادت خداى ه دارد، رعايت كنید، اين كالم شما بست م و  را دواينكه خدا اين ر

 د.شوم ب ومتعال محس

 وباشد. همچندین در معاملده   ن دنیائى شما مىوط به شئواين رعايتها مرب یيا اينكه همهوگ 

 وبدرادران   ومادر  ودر معاشرت با پدر  وشنده، وچه فر وچه ممترى باشید  ،ستد با مردم وداد 

ردگارتدان را  وانین پروقد  وقتیكده احكدام   وندان، ويمدا وخ وسدتان  ومجالسدت بدا د   واهران وخ

از  وشدما امدر كدرده اسدت،     ه حقى را ادا كنید، بدلیل اينكه خدا بد حج هر ذی ومراعات كنید 
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چنین امر كرده است، چنان اسدت كده   گذار نكنید، بدلیل اينكه خدا وحج هیچكس چییى فر

 سراسر حیات تان را در عبادت خداى متعال سپرى كرده ايد. 

 مى كمددك كنیددد، يددا بدده وائى احسددان كنیددد يددا بدده مظلددوبیندد وهمچنددین اگددر بدده درمانددده 

در تمدام ايدن    وشدید،  وديش بكودر بهبد  واى طعامى بدهید يا از مريضى عیادت كنیدد  گرسنه

خددا را در نظدر گرفتده     جلب نفع يا كسب احترام يا شهرت، فقط رضاىجه به ون توارد بدوم

 اهد شد. واين مطالب به حساب عبادت شما گذاشته خ یباشید، همه

 وبا كمال امانت  وكار خدمتى شديد ه و نیی اگر به تجارت يا صناعت پرداختید يا دست ب

زى حاللى را وكرديد ر سپس سعى وظیفه كرديد ور جلب رضاى خدا، انجام وراستى، به منظ

 شما در ايدن راه شش واين كسب و ك ،از تحصیل مال حرامى اجتناب كرديد وريد وبدست آ

زى ور ور كسدب رزق  واهد شد، با اينكه اين كارها را به منظد وعبادت خداى متعال شناخته خ

 دتان انجام داده ايد. وخ

در هدر شدأنى از    وقات وز اقتى اوگفتار اينكه، ترو شما از خداى متعال در هر  یخالصه

د وخد  ون خدداى متعدال   وى شما از قانون حیات با در نظر گرفتن رضاى خداى متعال، پیروشئ

اسدتقامت   وصدبر   ود واهدد بد  ودارى شما از تحصیل نفعى كه خالف رضاى خداوند متعال خ

ايدن معدانى عبدادت     یبه طاعت خدا تحمل كدرده ايدد، همده   جه وكه با ت شما در برابر ضرری

ب ول تدا آخدر، عبدادت محسد    وال از اوزندگانى شما بر اين من ود وشخداى متعال شناخته مى

 د.وشمى

 وكالم  وراه رفتن  وايستادن  ونمستن  وبیدارى  واب وخ وشیدن ون وردن وهمچنین خ و 

 ت شما. در چنین حیاتى جی عبادت چیی ديگرى نیست. وسك

د اسالم جی اين نیست كه انسان را ومقص واين است معناى حقیقى آن،  واين است عبادت 

ر اسدت كده   وبددين منظد   وقرار دهد تدا در هدر آن خددا را بددين سدان عبدادت كندد،         اىبنده

ها را براى انسان فرض قرار داده تا اينكه او را براى چنین عبادت بیرگى اى از عبادتعهومجم

ده كده  وب شدمرده جدی ايدن نبد    اجوهائى را كه همه عبادت ئى اينوريكه گوآماده سازد. به ط

 ب، يا آرمان انسانى است. وتربیتى باشد براى عبادت بیرگى كه كمال مطل یبمثابه
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ر وجهدى فراگیدرد عبدادت حقیقدى را بطد     وبهتدرين   پس هر آنكس كه چنین تربیتدى را بده  

ظیفده شدناخته   وعدین   واهد داد، و بدين جهت اين عبادتها در اسالم فريضده  وب انجام خومطل

هائى است كه بنداى ديدن   ها اركان دين است يعنى پايهگفته شده است كه اين عبادت وشده، 

د تواند مد  هدا ن اى از پايده عهوكه هیچ بنائى جی بر مجم طورهمانقرار گرفته است، و ى آن ور

ار بماندد  واسدت  ود پايددار  توانم ها نار باشد، بناى حیات اسالمى نیی جی بر اساو اين پايهواست

        كه بناى اسالم را منهدم كرده است. ها را منهدم كند مثل آنستنكس كه اين پايهپس هر آ

 نماز: 

ل از اركان اسالم نماز است. در حقیقت نماز جی اين نیست كده در شدبانه   وا یهركن يا پاي

اعمدالى كده    وزبدان   یلهیبده وسد  رده ايدد  وزى پنج بار ذكر آنچه را كه قبالً به آن ايمدان آ ور

 فى را بر عهده گرفته ايد. ظاي وريد كه چه وبخاطر بیا وريد، تكرار كنید وآئى مىبجا

نید  پاكییه ود، قبل از آنكه به كارى بپردازيد با بدنى پاک شويم ز صبح كه بیدار وهر ر

ل ركدوع و چده در   د، و سپس چه ايستاده و چه نمسته، چه در حاشويم ردگارتان حاضر وپر

طلبید و هدايت ید و از او يارى مىكنم تان اقرار متعال به بندگى خودحال سجود نید خداى 

رضداى او تجديدد   ه خواهیدد و عهدد و پیمدان طاعدت و بنددگى خودتدان را بد       و راهنمائى مد  

تان را در رسیدن به او و دور شدن از خمم و غضدب او تكدرار   ید و هر بار آرزوى خودكنم 

دهیدد و  و به راستى رسالت پیغمبر او شهادت مى ،مايیدنم ید و درو كتاب او را اعاده كنم 

كه كرده ايد  او حاضر خواهید شد تا از كارهائ  یآوريد كه در محكمهآن روزى را بیاد مى

 ه شما بدهند.از شما بپرسند و پاداشى را كه در خور آن باشید ب

يد و طدى چندد   ه ممدغول كدار شدد   ككنید، و بعد از اين  تان را شروع م با اين عمل روز 

 كه بیائید و باز خداوند متعال كند مذن به شما اعالم كار تان را انجام داديد، سپس مؤساعت 

فرامو  كرده و غافل  راآنياد آوريد و يك بار ديگر درو تان را تكرار كنید كه مبادا ه را ب

 يد كرديد دوبداره خییيد و پس از آنكه ايمان تان را تجدبمانید، آنگاه از جائیكه هستید بر م 

ذن شدما را  ؤسوم پس از چندد سداعت مد    ید. سپس براى مرتبهشويم به كارهاى دنیا ممغول 

كنید. همینكه روز به پايان آمدد و  و شما ايمان تان را تازه مى ،كند مبراى نماز عصر دعوت 
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ان همد  آغاز كرده بوديد، شب خدود را هدم بدا   كه شما صبح خود را  عبادت  باشب فرا رسید، 

خوانید براى اينكه در شب هدم درو تدان را فرامدو     كنید و نماز مغرب مىعبادت آغاز مى

قدت  وساعت وقت نمداز عمدا آمدد و     يد. بعد از چندينوفرامو  كرده بیراه نم راآننكنید و 

زيدرا ايدن    دشدد  ما فرار رسید، براى آخرين بار تمام تعلیمات ايمان در يادتان تدازه بیدن شاوخ

را  تدام  جده وغداى معدا  ت  وغ وغاى كدار  وز با غول رواطمینان است اگر در ط ون وقت سكو

 جه كنید.ون با اطمینان درو تان را تواكن مبذول نداشته ايد،

يدت  وزى پدنج بدار تق  ور سته اساو اسالم شدما را وتأمل بكنید نماز تنها عاملى است كه پی 

بداز   وسدازد،  بیان كرديم آماده مدى  اى كه اخیراًى بر دامنهقشما را براى عبادت حقی و كند م

اصدال    و  وى راارتقد  وكده طهدارت نفدس     يددی عامل است كه شمارا همیمه بده عقا  همان

 ساز د.كر مىاعمال تان منحصر در آنست متذ واخالق 

 وصى را كده محمدد صدلى علیده     همان طريج خا وقت فكر كرده ايد چرا در وضوآيا هیچ

 ید؟كنم ى ور داده است پیروسلم به شما دست

سدلم بده شدما     وو را كه محمدد صدلى علیده    ومخص وو چرا در نماز همان كلمات معین  

 ؟خوانیدم داده  آموز 

 ید؟ دانم د تان واجب ورا بر خ سلم وطاعت پیغمبر صلى علیه  و چرا 

 ید؟ كنم عمداً اشتباه ن خوانیدم چرا قرآن را كه چون  و

 ا يقین داريد به اينكه قرآن كتاب خدا است؟آيا علت آن غیر از اين است كه شم

انید، يدا  وبخ سلم تعلیم دادهوتى را كه پیغمبر صلى علیه اگر در نماز تان كلماتى غیر كلما 

يدا   خوانیدم نید و هیچ بمرى هم نید شما نباشد كه گو  بدهد چه اواصالً آن كلمات را نخ

 ترسید؟ ، از كه مىخوانیدم چه ن

ید هنگامى كده آن كلمدات را   دانم  ود وشنمى ید خداوند متعالدانم ه آيا نه اين است ك

 ى ما در علم خدا است؟ شیدهوپ وو هر حركت نهانى  ددانم خدا  خوانیدم نى نیی ر نهاوبط

 سازد؟.ادار مىود و به نماز كنم اب بیدار وى شما را از خچه عاملى در تنهاي
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بیندد  آيا غیر از اعتقاد شما به اينكه خددا شدما را مدى   بیند. در حالیكه هیچكس شما را نمى 

 عامل ديگرى در كار است؟ 

د دسدت از كارتدان   رسد مد  قدع نمداز فدرا    وقتیكده م ود، كنم ادار وباز چه عاملى شما را  و

 بكمید و براى نماز بمتابید؟

 اجب كرده است؟ وید كه خدا اين نماز را بر شما كنم آيا جی اين است كه احساو  

تفريحدات   وطدرب   وتفدريح   وقت بازى و وقت ظهر تابستان و وچیی در صبح زمستان  چه

 انید؟ وتان را بخقع نمازوسازد كه به مادار مىوشب، شما را 

 شناسى شما نیست؟ ظیفه وآيا اين عمل ناشى از احساو 

 ترسید؟انید يا اينكه در نماز تان اشتباه كنید، از كى مىوآنگهى اگر نماز نخ و

ع ورجد  وید كه روز قیامت بده ا دانم  وترسید يا علت آن غیر از اين است كه از خدا مىآ 

 اهید خاست. وبپا خ ودر محضر ا واهید كرد وخ

  یم:گويم جه به اين معانى وبا ت

د داشته باشدد كده بده    وجوتربیتى بهتر از نماز  یسیلهوشما را بخدا آيا ممكن است در دنیا 

 رد؟ ون بار آحقیقت انسان را مسلما

ز چندين بار ذكر خداى متعال وآيا براى مسلمان، چه تربیتى از آن بهتر باشد كه شبانه ر و

خددا را   ینیی اعتقاد حاضريش در محكمه ودنش را وبصیر ب ويقین به خبیر  ورا  وترو از ا و

ر الزم وطد سدلم را ب ول اكرم صلى اهلل علیده  وى از رسوز چندين بار پیرودر شبانه ر وتازه كند 

ظیفه را با عالقمندى و چستى بده  واز صبح تا شب بعد از هر چند ساعت انجام اين  وبكار برد 

 عمل بیارد. 

ر معدا ، ايدن امیدد    ول شدن به اموممغ والبته از چنین انسانى بعد از خارج شدن از مسجد 

ى ه عمل خطداي قتى كه شیطان او را بوهر  ون خدا را اجرا كند، وقان وهست كه از خدا بترسد 

نداظر   د كه خداوند متعالواهد بودلش را با فكر خطائى زينت دهد، متذكر خ وتحريك كند 

 شیده نیست.وپ ور بر اوهیچ امرى از ام وست وا
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مخالفدت   واز معصدیت   ود كه بعد از اين تربیت عالى از خدا نترسد واما اگر كسى پیدا ش 

كه در اصل تربیت علتى باشد بلكه علت آن جی د ود دارى نكند، نبايد پنداشته شواحكام او خ

 انیده است. وشرارت ريمه د وپلیدى  وطینت چنین كسى فساد  واين نیست كه در نهاد 

نماز را با  یده كه مسلمانان فريضهوه بر آنچه گفته شد، خداى متعال تأكید شديد فرموعال

 ورت معدین  ور هفتده بصد  ده كه نماز جمعده را هد  وو مقرر فرموبالخص وجماعت انجام دهند 

 انند. وشكل خاصى بخ

افدراد   یاز همهود كنم برادرى ايجاد  ومحبت  ومیان مسلمانان يگانگى  نماز جماعت در

ت وقتیكه همه دستجمعى در برابدر خددا قند   وزيرا  دردوآد مىوجوفمرده( ب واى متراكم دهو)ت

يكدديگر  ه د شدان بد  وز خد يمدان ا هادلندد،  ورع مد  وبده ركد   وندد  كنمد  د وسدج  وانند وخم 

د كه همه برادرند، سدپس همدین نمداز    شوم بیدار  هاآناين احساو در  وند وشمى ترنیديك

د انتخاب كنند وكه میان خ جماعت اين خاصیت را دارد كه مسلمانان را بر اطاعت فرمانروائ 

ت، تربیدت  قدا ومحافظدت در ا  وانضباط  ورا براى رعايت نظم  هاآن وسازد مجهی و آماده مى

د وجونگى به برابرى و يگا وهمچنان حس همدردى و ائتال ف و انس و همكارى  ود. كنم 

چده كبیدر، چده     وچده صدغیر    چده فقیدر و   وید كه همه افراد چه غنى كنم رد، مال حظه وآمى

نده   ايسدتند، آنجدا ديگدر   مدى  ديگدر ى يكوپهل به ولترين فرد، پهلچه ناز وباالترين فرد جامعه 

 ضیعى.ونه  نه رفیعى و يى ونه غیر اشرافى د دارد ووجويى اشرافى

نماز براى شما در بر دارد نه براى خداى شدما،   كه ها قسمت مختصرى است از منافع اين

اينكه بدراى تدرک    واجب كرده است، ود تان وو خداى متعال نیی نماز را فقط براى مصالح خ

د، بلكه از آن جهت اسدت  شوم ضررى وارد  نه از اينجهت است كه به او كند منماز خمم 

 كنید.د ظلم مىوكه شما بر خ

 د! امدا بدا ايدن   كنم ى عظیمى به شما مرحمت ونماز چه نیر یسیله وببینید: خداى متعال ب 

طاعدت   وهیدت خددا   وتدان ال دوزبان خه ر است! شما بوآ! چقدر شرمانیدگريی حال شما از آن

ندین  لى حركت عملى شما چوید كنم لیت آخرت را اقرار وئمس وسلم وعلیه اهلل پیغمبر صلى 

 دهید! نمى شما قرار داده انجام یهظفیه اى را كه بر عهد و و فريضه نيتربیرگباشد كه 
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ل نداريدد كده نمداز از طدرف خداوندد      ورت دارد، يا اين است كه قبوص واين عمل شما د

دن آن از طدرف خداوندد   وفدرض بد  اجب شناخته شده است و يا اينكه بداوجود درک  ومتعال 

 كنید. متعال، از اداى آن اعراض مى

يب سدلم را تكدذ  وعلیده  اهلل دن نماز باشید! پس قدرآن و پیغمبدر صدلى    واجب بواگر منكر 

رار بده اينكده نمداز فريضده     قلى اگر با اوغ است. وشما در رت ادعاى ايمانوكنید! در اينصمى

 نید.كاز اداى آن شانه خالى مىواجب واست و 

كنیدد، از شدما چده    ندت مدى  خیا ي خددا ی وظیفده  ويید: شما كه در اداى فريضه وپس بگ 

 خیا نت نكنید؟ نتهاى مردماما وق وامیدى است كه در حق

 زه:ور 

 ید؟ دانم نتائج آن چه  وزه وشما از ر اسالم روزه است. فرائضم از ود فرض

هر  و اىزه هر دقیقهوكند، ررى مىوآز به شما يادوتبه نماز در شبانه ردرسى را كه پنج مر

 د. كنم رى وآيكماه در هر سال كامل به شما يادآنى براى مدت 

 نده  وريدد  وخع فجدر تدا شدب نده چیدیى مد       ود شدما از طلد  رسد م ا فر همینكه ماه رمضان

 وع كدرد   وگاه صبح صادق طلديد، به ناوشیدن بون وردن وشید. شبانه همینكه ممغول خونمى

 وردن ومرتبده دسدت از خد   ذن يدك و  شما رسدید! بدا شدنیدن صدداى مد     وبه گ ذنوصداى م

هدر چده    را كده بمدما بدهندد،    اراي وشدربت گد   وكمید سپس هر نوع غذاى لذيذ شیدن مىون

  شید.واهید نونخ ورد واهید خوشب فرا رسد، نخ كهباشید، تا هنگام  تمنه وگرسنه 

كنیدد، بلكده در تنهدائى نیدی     ددارى مىوردن و نوشیدن نه فقط در انظار مردم خوشما از خ

 كنید. د دارى مىوشیدن خون وردن وبیند از خكه هیچكس شما را نمى

نه يدك   وشید ونع فجر تا مغرب. نه يك جرعه آب م ول اين ساعات، از طلوآرى، در ط

 ريد. وخلقمه طعام م 

كده   ریوبه طزيرا  دقت معینى استود به وشیدن محدوردن و نوددارى از خولیكن اين خ

ید و ديگر كنم رى افطار وذن، فؤذان ماقع مغرب با شنیدن صداى وید پس از رسیدن مدانم 

 شید. ونمى وريد وخاهید مىول شب هر چه بخودر ط
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 ید؟ كنم فكر كنید، چرا اين كار را 

ه ايمدان بد   وبینا است  ويقین به اينكه خدا دانا  وخداى متعال از ترو  ديد،تر ون شك وبد

اهلل علیده   پیغمبر صلى وقرآن دقیج از اطاعت  و خداوندى یر در محكمهوحض وز آخرت ور

بددر  قدددرت غلبدده واسددتقامت  ورزيدددگى در صددبر و وشناسددى ظیفددهوى واحسدداو قدد ووسددلم 

 بس.  وجب اين عمل است وهاى نفسانى متوشه

را با اين صدفات  زتمام شما وآيد، براى اينكه سى ريكبار ماه رمضان به سراغ شما مى سال

 اخدالق  واحراز چنین صدفات   واخالق عالى تربیت كند تا اينكه حقاً مسلمان كاملى باشید.  و

د از عبدادت حقیقدى انجدام همدان     واند شما را اليج قیام به عبدادت حقیقدى نمايدد. مقصد    وتمى

د، انجدام دهد   راآنهاى حیاتش از لحظهظايفى است كه مسلمان بايد در هر لحظه و واجبات و

 ساعت معین.  ونه فقط در ماه معین 

اين ماه را براى همده   یزهورمضان دارد اين است كه خداى متعال ر امتیاز ديگرى كه ماه

ايدن عمدل نیدی     وزه بگیرند وجدا از يكديگر ر وجمعى، نه متفرق د كه همه دستهومراجب فو

محدیط اجتمداع اسدالمى را     آيد، سراسدر زيرا همینكه ماه رمضان مى دمنافع بسیارى در بر دارد

 و اخالقددى وخددو اطاعددت از احكددام خدددا  و تددرو از خدددا وايمددان  ونظافددت  و طهددارت

حسدنات   وانتمار خیرات  ود وشنج مىوربى وبازار منكرات كساد  وگیرد رفتارى فرا م نیك

 وپردازندد  كارى مىواحسان و نیك وكار به كارهاى خیر وكند و بندگان نیكمیت پیدا مىوعم

 كنند.به يكديگر كمك مى

 ومساعدت  یتمندان عاطفهوثر ودر اغنیا  وند وشبدكاران از ارتكاب منكرات خجل مى 

شدان را در راه خددا   دارائدى  ود وشد درماندگان شان بیدار مى وا ونكمك نسبت به برادران بى

  كالم اينكه: یخالصه وگیرند ضع قرار مىومسلمانان در يك  یباآلخره همه وكنند انفاق مى

ايدن احسداو    وكندد  میان مسلمانان احساو ممتركى ايجداد مدى   اخت درونضع يكواين 

كنندد كده مسدلمانان جمعیدت     همده اعتدراف مدى    وآيد مى در مىورت افكار عموممترک بص

 یمیدان مسدلمانان عاطفده    د تدا در وقاطعى مى ش وثر وم یسیلهوهمین معانى  واحدى هستند و

 د آيد. وجويگانگى ب وكارى هم وهمدردى  وبرادرى  ومحبت  وستى ود
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ه داشدتن مدا بدراى    گرسنه نگا ود ماست واين منافع به خ گفته نماند كه باز گمت همه ینا

ماه مبارک رمضدان، جدی    یزهواجب قرار دادن روخداى متعال از  و ،اى نداردخدا ابداً فايده

ن وبدد  ون سدبب  ورت كسانى كه بدور ديگرى نداشته است. در اين صود ما منظومصلحت خ

 وشدرمتر  بداز بدى   وكنندد.  د ظلدم مدى  ورند، فقط بر خوآع اين فريضه را بجاى نمىوعذر ممر

شدان قددر   دون اينكه براى خوى بدحیايتر از چنین كسانى، اشخاصى هستند كه باكمال بىپلید

ى ايدن اشدخاو   يورند! گد وخزه مىوكنار آشكارا ر وشه وند، در گوقیمت و عیتى قائل ش و

 وكنند كه جیء جمعیت مسلمانان نیستند، ى اعالن مىايوپرحیا كسانى هستند كه باكمال بىبى

  يند:وگبه زبان حال مى وى ندارند به احكام دين اسالم اعتناي

گرداندى  ويدم و از طداعتش عالنیده ر   اردهوتعدالى آ  وبیباكى هستیم كده ايمدان بده ا    افراد ما

 یم. كنم 

 وت بر آفرينندده  واز بغا وپندارند مى د را آسانوج از ملت خو، كسانى كه خرتأمل بكنید

اى ون پیمد وكسانى كه از مخالفت بدا قدان   وكنند و نمىود هیچ شرمى محسوخ یرزق دهنده

داشدت   تدوان م قعى وچه ت وكى ندارند، از چنین كسانى چه امید م شان بارهبر معظ وبیرگ 

 ن باشند؟ ونگهبان قان وحافظ  وسى كنند اشنظیفهواحساو  و اخالق وامانت  وفا وكه رعايت 

  زکات:

فدردى از افدراد    هدر  بدر آن را م از اركان اسالم )زكات( است كده خدداى متعدال    وركن س

اجدب قدرار   ويك سال كامل بدرآن بگدذرد    وبرسد  ا  به حد نصاب معینمسلمان كه دارائى

يدال از چهدل ريدال بده يكدى از فقدراء يدا        ده كه زكاتش را يعندى يدك ر  وامر فرم وداده است 

ن مقروضدی ند يدا بده   ود به كیش اسدالم هددايت شد   وكه امید میر مساكین يا ابن سبیل يا كسان 

 بدهد. 

 منین بدراى فقدراء مقددارى را كده عبدارت از      ؤبدينطريج خداى متعال در دارائى اغنیداى مد  

 وسدیم   وبلكده در زر   نقدد  پولنه صرف در  گذاشتهدزكات باشد به طور م صد و نیم در ود 

ه میدیان  طیدب خداطر بد   ه لى كسى اگر بواجب قرار داده است. ونیی اشى ودر م ومال تجارت 

 اهدد داشدت.  وترى خپدادا  زيداد   واجدر   ود واهد بود  بهتر خوترى انفاق كند، براى خباال
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ائدد زكدات را   وف و. مدا محدض بیدان مصدلحت     ات در كتب فقه نگاشته شدده اسدت  مقدار زك

 ايم. ر مثال ذكر كردهواز همین جهت ريال را بط ود داريم ومقص

خدا نیی احتیداجى بده آن نددارد،     ود رسم م به خداى متعال نومعل وسهم معین  اين حج با

 د: گويم لیكن خداى متعال به بندگانش 

مدن چیدیى    براى رضاى وطلبانه بنام من ودا و)اگر شما به طیب خاطر يعنى با رضاى قلبى 

مدن  ه تان صددقه كنیدد، مثدل ايدن اسدت كده بد       دواى خون تان را به برادر محتاج و برائىاز دا

  .ايد(داده

كه  اهم داد البته شرط اينست كه بر آن كس ومضاعه خ و من از طرف او به شما عوض

 ويدا پدادا     ورا اذيدت نكنیدد يدا تحقیدر  ننمائیدد       وا ودهید منت نگذاريدد  مى وچییى به ا

بدا   هاآنرتى نباشد كه مردم بدانند و وصه نیی بايد صدقه دادن شما ب واهید. وخن وتمكرى از ا

يكديگر نمان دهند، و هدر گداه ايدن    ه شما را ب واز شما تمجید نمايند  وكنند  ويكديگر گفتگ

نیازمندان در دارائى شما دارندد بده    ودرماندگان  وايان ومساكین يعنى بین وسهمى را كه فقراء 

پنددارهاى پسدت پداک كنیدد،      وهداى باطدل   دتدان را از ايدن فكر  وى خهدا دلد و برسانی هاآن

 واهد داد كه تمام شدنى وى خاهبهر وشما سهم ه د  بوهاى عظیم خخداوند متعال از دارائ 

 كهنه شدنى نباشد! 

سدلم بدراى افدراد خانددان     ول خددا صدلى اهلل علیده    وبايد دانست كه رسد  )قابل تذكر اينكه

ردن را حرام قرار داده است. براى سدادات و  وهاشمیان زكات خ وى سادات د  يعنى براوخ

جائی  دشانول كردن مال زكات براى خولى قبواجب است وهاشم ادا كردن زكات معینه بنى

هاشدم را كمدك كندد    بندى  واهد كه شخصى نادارى از سادات وبخ قرار داده نمده، اگركسى

 (.اتمال زك وخیرات  وبايد كه براى وى هديه بدهد نه كه صدقه 

اجدب  وروزه را  ور كده نمداز   وخداى متعال اين زكات را بر ما فرض قدرار داده همدان طد   

 كرده است. 

 زيرا مسلمانان را محض به خاطر خداوند متعدال  دزكات ركنى است عظیم از اركان اسالم

یين د، مد وخد  برتدرى دادن ديگدران بدر    وگذشدتگى  دوايثار، يعندى از خ  وكارى به صفات فدا
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هداى  از ايدن قبیدل صدفت    وپرسدتى  مال ونظرى تاهوك واهى وخدوخ وپسندى دوخ وسازد مى

 د. نمايم پست را از دل مسلمانان زايل 

براى تحصدیل آن   وپرستند كه مال را م  افراد آزمندی وحري   وان بخیل واسالم به پیر

 گونده چیهد راى اسدالم  د چندین كسدانى بد   وزيرا از وج دشكنند احتیاجى ندارد دست مى و سر

راه مسدتقیم   وند وند به هدايت اسدالم رهبدرى شد   توانم د. بلكه تنها كسانى واهد بودى نخوس

 هدا آنامدر خددا بده    وكنند كه اگر امدرى از ا  مستمراً در اين راه سیر واسالم را در پیش گیرند 

 راآنى چكترين غرض شخصد ون كوبد اندآوردهد مالى را كه به عرق جبین بدست وابالغ ش

 در راه خدا فدا كنند. 

اين قابلیدت را   وسازد آماده مى ورزيده و كارىنه فداورا براى اينگ زكات هر فرد مسلمان

 رت ايجاب كرد نه فقدط مدالش  وقت ضرود كه به مالش دلبستگى پیدا نكند تا هر دهم  وبه ا

را نتمدام آ  وتدام   ئدى ورگمداده  صددر و  یسعهورا در راه اسالم بذل كند بلكه با طیب خاطر 

 انفاق كند. 

 یلهیبده وسد   وايد زكات در دنیا اين است كه مسلمانان يكديگر را يارى كنندد  ويكى از ف

نده   ود ومیدان ايمدان پیددا شد     اى درديگر باشند تدا اينكده نده گرسدنه    زكات، ضامن خرچ يك

شدان از دراز  فقیر وشان باشدد  تمندشان كفیل فقیروضمناً ثر وذلیلى.  ونه سرافگنده  واى برهنه

هدیچ فدردى از افدراد شدان      وتمندان، مستغنى باشدد  واستمداد بطرف ثر وكردن دست حاجت 

 وبداند كه افراد يتیم  وع صرف نكند وممرهاى ناگذران  وخ ودارائى ا  رادر راه عیاشى 

 د.مى دارنومعل وى حج معین وكیش او در دارائى ملت هم وامت  یدرمانده وا وبین وه وبی

ل قادر بر تحصیل معا  ونداشتن پ یاسطهوانائى كار دارند ولى بوكه ت همچنین كسان  و 

اسدتعدادى كده بندا بدر فقدر قدادر بده         و  وهنیی كودكان بدا  وسهم دارند  ونیستند، در دارائى ا

ند، در دارائدى او حدج   باشم عملى ن اشخاو عاجیى كه قادر به كار و وتحصیل علم نیستند 

طبقات ندامبرده را در مدال    وق قائل نباشد وتمندى كه به اين حقود. بنا بر اين هر ثرمعینى دارن

 د  سهیم نداند، ظالم است. وخ
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اسدباب   وهى باشید وت انبوتر از اينكه شما داراى ثرشنیع وتر بايد پرسید: چه ظلمى زشت

فیدع بده   هداى ر در كداخ  وشدمارى در اختیدار شدما باشدد     آسايش بدى  ورفاه  وعمرت  وعیش 

در اطدراف شدما    ويد وار شد ومجلدل سد   وكس وهداى لد  ر موترد وشگذرانى سرگرم باشید وخ

براى تحصیل قرو  وگريبان باشند ه فقر دست ب واى شما با تنگدستى وهیاران نفر برادران بین

 سرگردان بگردند؟  وبیكار  وهیاران نفر قادر به كار باشند  ونانى محتاج باشند 

كدامى اشدخاو   دوخ واهى وخد دوخی عاطفده  بدا  و دارد مد ا دشمن اسالم چنین كسانى ر

 د. كنم مبارزه 

  كافرانى است كه مدنیت شان بده  ور وه ور شیوكامى فقط درخدوخ واهى وخدواين خ

ت شدان  ورى بدر ثدر  وبدا ربداخ   وزند وت بیندوثر وانند مال وتخته است تا هر چه مىوآم هاآن

انندد چندین   وتبربايندد. لدیكن مسدلمانان نمدى     راآنبینندد  هر چه در دست سايرين مى وبیفیايند 

داده  هدا آنى بیمتر از احتیاج شان بده  مالزيرا دين شان امر كرده كه اگر خداوند متعال  دباشند

آن رفدع   یسدیله وبده   هاآنخود بدهند تا  یسرمايهبه برادران بى راآنذخیره نكنند بلكه  راآن

داران قادر بدر كسدب   د سرمايهوكه خ طورهمانت گردند، قادر بر كسب معیم وحاجت كنند 

 معیمت هستند.

 حج: 

تى داشدته  واجب قرار داده كه ثروبر كسانى  راآناسالم  وچهارمین ركن اسالم حج است 

اجب دانسته واين سفر را نیی فقط براى يكبار در عمر  وند وبر ی مكرمهانند به مكهوبت وباشند 

 است. 

چكى در وكد  یرت خانده وسال قبل ابراهیم خلیدل اهلل علیده السدالم بصد     كعبه را چند هیار

 وشدش ا وك ود براى عبادت خدا ساخت. خداى متعال سعى وشمى نامیدهمحلى كه فعالً مكه 

پادا  عملش را داد، بده ايدن معندى كده آن      سیلهوبدين واخالصش را پذيرفت  ول كرد ورا قب

اهد و: هر كس بخفرمود وشد  نامیدهخدا  یعنى خانه)بیت اهلل( ي ود  نسبت داد وخانه را بخ

انائى عبادت داشته باشد بايد اقالً يك بدار در  وهر كس ت وى به كعبه باشد ومرا عبادت كند ر
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سدت مدن   ود وكده بندده    طدور همانر اين خانه بگردد، ود وعمر براى زيارت )اين خانه( بیايد 

 . اف كردوط ور اين خانه گمت وعمقى كه به من داشت د وابراهیم بر اثر محبت 

دتان بده  وخ یاز خانه وبدينطريج خداى متعال امر كرده است كه هرگاه قصد حج كرديد 

ات نفسدانى را  وشه ورا پاک كنید د وى خهادلن آمديد، ومحترم بیر ینیت زيارت اين خانه

حدالى بده ايدن     با چنین وئى بپرهییيد وگبد ونريیى وخ وجدال  وق واز فس ود بیدائید، واز خ

ردگارتدان حاضدر   ور پروع بحضد وخمد  وعجدی   واحترام  وئى با ادب وريكه گوخانه بیائید، ط

زمدین بدسدت    و هاآسمانائى وى آن پادشاه مقتدرى كه فرمانروبدانید كه شما بس ويد وشمى

قتى كه شدما بدا چندین    وبدانید  ويند. وى است كه همه محتاج اذات وا وريد وآى مىوست روا

عبادتى را كه بر عهده داريد با  ويد وحاضر ش واخالصى نید اوع وخم وتضرع  وعجی  حالت

 اهد داد. وشما خه پادا  بیرگى ب ونیی اجر عظیم  وصفاى نیت انجام دهید، ا ور قلب وحض

مهمتدرين عبدادت    اهید ديد كه ايدن مسدأله  وع حج نگاه كنید خوضوم هاگر به نظر عمیج ب

زيرا اگر قلب انسان خالى از محبت خداى متعدال باشدد، چده دلیدل      دشان عظیمى دارد و بوده

النى وممقت سفر طد  ورنج  وستانش را ترک كند ود وتجارت  وكار  ودارد كه انسان كسب 

  را بر عهده بگیرد؟

ست بده خدداى   وعمج ا ونیت انسان براى حج دلیل اخالو  واضح است كه همان قصد و

محتدرم   یه طدرف خانده  بد  ود ورن مد  واز خانه ا  بیرمتعال. از اين گذشته همینكه شخصى 

كند كه اين سفر غیر از سفرهاى ديگر است، زيدرا  احساو مى كندخداوند متعال حركت مى

كندد كده بده    احسداو مدى   ود ورهر چه پیمدتر مدى   وجه خداى متعال است ومت در جريان سفر

ندى  وقش فیوشد  یجاذبده  ود وشد مجتش بیمتر مدى  وعمج  ید عاطفهوشتر مى)كعبه( نیديك

ا  پمیمان گرديده از گناهان گذشته ود وشدلش از گناه و معصیت بیمتر بییار مى وگیرد مى

از خددا   وپدردازد  نیداز مدى   وراز  وبدراى زمدان آئندده بده دعدا       ود شدو مد  به خددا نیديدك    و

 فیج دهد.وزگار آينده ا  توعبادت در ر ورا براى اطاعت  وكند كه ااست مىودرخ

 ود كند مد  احسداو   اىالعداده فدوق عبادتش لدذت   ودر چنین حالى از ذكر خداى متعال  

دارد. همچندین   اهد سر از سجده بروخكند، تا جائى كه دلش نمىترى مىالنىوهاى طسجده
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ت زيدادى  وهاى قبلى تفاا لذتبنمايد كه اين لذت كند احساو مىت مىوقتى كه قرآن تالو

اقدع  ود كه در مكنم زه احساو وتى را در اين روگیرد حالزه مىوحتى كه در مكه ر ودارد 

 د.نكديگر احساو نمى

قددم در   ود وشد ارد سر زمدین حجداز مدى   وقتى كه شخ  وضمن اين معانى كه ذكر شد  

 ی كرامصحابهد وجوآثار  ود وشى نظر  مجسم مىوگذارد، تاريخ صدر اسالم جلآنجا مى

زمین ضى شدند( را در هر يك از نقاط آن سدر از خدا را هانآ وراضى شد  هاآنكه )خدا از 

نیدی   هدا آن وداشدت  ست شان مىودند كه خدا دوكسانى ب هاآنكند. آرى مقدو مماهده مى

كردند. آرى هدر ذره ريگدى   تعالى نثار  وجان شان را در راه ا ومال  وداشتند ست مىورا د هللا

هاى آن بده زبدان   هر سنگى از سنگ ودهد ىاهى موزمین مقدو به عظمت اسالم گاز آن سر

 ياى اين معنى است كه: وحال گ

ر ايدن  وند  ورد و)اين سر زمین مقدو همان جايگاهى اسدت كده اسدالم از آنجدا سدر در آ     

  .رفعت گرفت( و وآن از آنجا عل یكلمه وآفتاب درخمان از آنجا ساطع شد 

بده   پدس از آنكده   ود وشد  يدی مد   لبر ديدنش ه عالقه بد  وبدينطريج قلب انسان از عمج خدا 

د كه تدا زندده اسدت    كنم گردد، آن چنان اثرى از آثار اسالم در دلش احساو م  طنش برو

 .  (1)دشوم ن ومح

                                           
تمام خطایاا  و  ماننا     شودیمفرموده، همینكه شخص محرم  عالوه از آنچه مؤلف محترم توضیح -1

اش را كن  كه جز اشك ن امت چیز  انحرافات گذشاته شود و احساس میفیلم در نظرش مجسم می

شود و ضمن انجام اعمال حا  بخاوبد در    ده ، و راه توبه و استغفار به رویش باز میشستشو نمی

گردد، و است، و وح ت عمومد نیز در نظرش مجسم میكه شخصیت واقعد او چیز دیگر   كن یم

اساسد او صلح و سلم و برادر  است نه برتر  جاوىد، و چاون در آن    یكه وظیفه كن یماحساس 

ش ه با همه بزبان دل كه زبان فطرت بشر است، گفتگاو   گشودهاجتماع عظیم راه تفاهم بر رو  همه 

كن  و از جنگ نژاد  و امتیازات طبقاتد و تعیناات  ، و چون در محیط صلح و صفا زیست میكن یم

جعلد و ساختگد خبر  نیست. خود را همانطوری كه خلق ش ه و بای  باش  مد شناس . و بطوریكه 

زباان یكا یگر را    -مردم باهم حرف نازده  -ی دل باز ش ه لهیبه وساشاره ش  از آنجاىیكه راه تفاهم 
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اين اسدت   ى زيادى است. از جملهوه از اين منافع دينى داراى منافع دنیوحج عال یفريضه

ى تمام هادلد آمده است كه وجومسلمانان مركیى ب یظمه براى همهعكه: بر بناى حج مكه م

از هدر   .يكسدره عاشدج آنجاسدت    ىطند و وملدى   واختالفات ن ادى  یباهمه _مسلمانان جهان 

ندد  كنمد  همه احسداو   وند وشقت در آنجا جمع مىوجهان جمیع مسلمانان به يك  یشهوگ

  اند و با هم اختالف  ندارند.جمعاً جیء يك امت  وكه با يكديگر برادرند 

  از طرف ديگر مجمع جهانى يا كنفرانس بدین المللد   وطرفى عبادت خداى متعال حج از 

رهدم جمدع   ود اطراف زمین مسلمانان در اين مركی واحدد از جمیع  همه ساله سالمى است كها

 ت جهدانى وهمكارى، براى تربیدت اخد   ومحبت  واز طرف ديگر بر اساو اتحاد  وند، شوم 

   ست.ترين طريج اثروم وسیله وترين بیرگ

 حمايت از اسالم:

بندگان خدا است حمايت اسدالم اسدت،    یذمه كه بر ي خداهاى فريضه یآخرين مرحله

هداى مهدم   لى از فريضده ونامیم از اركان اسالم نیست حمايت مى راآنهر چند اين فريضه كه 

 ارد متعددى ذكر آن به میان آمده است. ودر م واسالم است 

 چیست؟بايد پرسید: حمايت اسالم 

 اجب قرار داده است؟وبر مسلمانان  راآنچرا خداى متعال  و 

 آن اين است كه:  و ،دوش شنومثالى ر با ممكن است اين معنى 

كده   قتد  ولدى  ورفیدج شدما اسدت،     وسدت  ود دكند م ر كنید فالن شخ  معین ادعا وتص

 وا نیسدت  ستدار شمود كه ددهم شهادت  ود عمل ادهم ى ومحنتى براى شما ر وگرفتارى 

حتدى اگدر نفدع     ود دهد م اى نمان نضرر شما عالقه وبه نفع  وبه گرفتارى شما اعتنائى ندارد 

تر كند، و چده بسدا   گرفتارى شما را زياد واقتضا كند باكى ندارد از اينكه خسارت  وشخصى ا

دى در آن كدار  ود  سد واينكه بدراى خد   یاسطهونفع شما باشد به كه از انجام هر عملى كه ب

                                                                                                             
برن  ولد هزار افسوس كه در باز گشت باه وطان   از یاد مدفهمن  و عوارض اجتماعد نامعقول را مد

 شود!. مترجماین ادراكات كم می
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مساعدتى ابراز  وع مصیبتى براى شما نیی كمك وقودر هنگام  ود دارى كند ور نیست خوصمت

آنان را تمدجیع نمايدد. يدا     وطعن زدن بر شما با ديگران شركت كند  ونكند، بلكه در مذمت، 

كه دشمنان  قع ويا اينكه در م وت كند، وگیرى ديگران در مذمت شما سكودست كم از جل

بدراى   همكدارى كندد يدا ال اقدل     هدا آنند بدا  كنم فريب طر   واى مكر هشما براى شما نقمه

 ندارد. فريب آنان قدمى بر ونجات شما از مكر 

 اهید دانست؟ورفیج تان خ وست وآيا چنین كسى را د 

 اهید انگاشت؟ وخ وستى راستگوآيا او را در ادعاى د و 

زيرا ثابت كدرده اسدت كده     دد تان بدانیدوست خوید دتوانم بديهى است چنین كسى را ن

 در حقیقت قلباً دوستدار شما نیست.  وزبانى است  وستى اود

اخدالو   ونسدبت بده ا   وسدت بددارد   وسدتش را قلبداً د  وستى اين است كه انسان دومعنى د

مددد   ودر برابر دشدمنانش نیدی يدار     وشادى شريكش باشد  ودر غم  وهمدردى كند  ورزد وب

ايدن   یلى اگدر در كسدى همده   وئى كند، وبدگ وكس از اد كه هیچوراضى نم وگار  باشد 

 ود  مندافج اسدت   وسدتى كندد، البتده در ادعداى خد     وبا اينحدال ادعداى د   ومعانى جمع نباشد 

 .وغگودر

ال را در تدان همدین مثد   دونى خت مسلمانید، براى اثبامسلما كنید كه كه شما ادعا م  قت و

 وهسدتید   نىه شدما داراى حمیدت مسدلما   اين است كنى شما معنايش نظر بگیريد. اعاى مسلما

ممفقید  وناصح صديج  نسبت به برادران مسلمان وستدار دين هستید ود وغیرت ايمانى داريد 

 وخیر مسلمانان هدف شما اسدت   وید نفع اسالم دهم در هر كارى كه در اين جهان انجام  و

از شما عملى  ا تى خود،فتهاى ذدفع آفتى از آ وتان دوبراى تحقج دادن مصلحتى از مصالح خ

 یظیفده  وهمچینین  ود شوم مقاصد اسالم باشد صادر ن ومخاله احكام  وكه به ضرر اسالم 

مدال   ومسدلمانان در آن باشدد بدا جدان      وكه در هر عملدى كده خیدر اسدالم      كند مشما حكم 

عدیت   ورى كنید ومسلمانان ضرر داشته باشد، د واز هر عملى كه براى اسالم  وشركت كنید 

ذلدت   وارى وكده تحمدل خد    طدور همدان  ومسدلمانان ندانیدد    ودتان را جی در عیت اسالم وخ

ر كده بدا دشدمنانان    وهمدان طد   ومسلمانان را تحمل نكنیدد   وارى اسالم ودتان را نداريد، خوخ
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 دشمنان مسلمانان همكارى نكنید، و بداز  وید، با دشمنان اسالم كنم همكارى نشخص  خود 

د دارى ودفداع تدا سدرحد فددا كدارى خد       گونده چیهدتان از ورد مصالح خوكه در م طورهمان

فددا   یمدال آمداده   وديت مسلمانان بدا جدان   وجوحمايت از م وید، براى دفاع از اسالم كنم ن

 كارى باشید. 

جدیء منافقدان    اال ود مدن مسدلمانم، بايدد داراى چندین صدفاتى باشدد       گويم هر كسى كه 

زبدان دارد كداذب   ه د كه در ادعائیكه بواهد بوكسى شاهد خعمل چنین  واهد شد وشمرده خ

 است.  وغگويعنى در

هاى حمايت اسالم جهداد فدى سدبیل اهلل اسدت كده در اسدالم       بايد دانست كه يكى از شعبه

 . باشدم ف ومعر

ها است در هدر  ونیر وكار بردن تمام قدرتها ه ب وشش و)جهاد( در لغت به معنى ك یكلمه

 كارى از كارها. 

چه با  واسالم چه با مال و چه با جان  یرت هر گاه كسى براى اعالى كلمهوپس در اينص

 )جهاد فى سبیل اهلل( گام برداشته است.  یترديد به معنى عام كلمه ون شك وقلم كار كند، بد

جهاد عبارتست از جنگى كه مسلمانان در برابدر دشدمنان اسدالم     یى خاو كلمهلى معنو 

 گیرند. ى بر عهده م ون هیچ غرض دنیوبد رضاى خداوند متعال روصرفاً به منظ

آثدار   وى است، يعنى با اينكه نتیجه يعت اسالم براى مسلمانان فرض كفاياين جهاد در شر

ظیفده را عهدده   وقتیكه جمعیت معین ايدن  ولى ود شوم مسلمانان  یجه همهوچنین جهادى مت

رهاى وكمد  ى اگدر دشدمنان اسدالم بده يكدى از     لد ود. شوم ديگران ساقط  یدار شدند از ذمه

 ود. شوم ر فرض ومردم آن كم ینماز بر همه وزه ورند اين جهاد مانند روم بیاواسالمى هج

د نباشدند بدر همده افدراد مسدلمانیكه در      وم، قادر بر دفداع از خد  ورد هجور مواگر مردم آن كم

 وجان دفداع كنندد.    وال م گردد كه بار هستند، شركت در جهاد فرض م وهمسايگى آن كم

قدت  وز نمددند، آن ور باز هدم مسدلمانان پیدر   وهاى مجارواگر بعد از كمك دادن مسلمانان كم

اگر احیاناً در چندان مرحلده    ود شوم مسلمانان جهان فرض  یزه بر همهور وجهاد مانند نماز 

 . شود ماى يكى از مسلمانان در جنگ دفاعى شركت نكند، گنهگار شناخته 
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 دآيدد زه بیمتر به حساب مىور وقعى اهمیت جهاد فى سبیل اهلل از اهمیت نماز وین مدر چن

قتى است براى امتحان ايمان مسدلمانان كسدى كده اسدالم را در هنگدام شددت       وقت وزيرا آن 

 یزهور ودر چنان هنگامده اى نمداز    وک است، وممك وگرفتارى يارى نكند، ايمان ا وابتالء 

 اشت؟ اهد دواى خچه فايدهوا

قت اگر مسلمانى به اين قدر شقى باشد كه بده دشدمنان اسدالم كمدك كندد البتده       ودر آن 

ارزشدى   وحدج ا  وزكدات   وزه ور وديگر نماز  وماند باقى نمى وشكى در نفاق ا ومنافج است 

 اهد داشت.ونخ



 :ششم فصل

 شريعت و دين

 فقه، تصوف. :فرق بین دین و شریعت. وسایل معرفت احكام شریعت

شدريعت   یچه در فصول گذشته بیان كرديم راجع به دين بود، اينك مختصدرى دربداره  آن

یم ولى قبل از ورود در اين بحث بايد فرق بدین ديدن و   كنم محمد صلى اهلل علیه وسلم بحث 

 شريعت را شناخت.

 شريعت: و دين بین فرق

اينكده اسدالم را بده    داديم كه كلیه پیغمبرانى را كه خداى متعال فرستاده، جدی   حقبالً توضی

ذات و صدفات  ه و تعلیم اسالم عبارت از اين است كه بد  اندداشتهمردم تعلیم دهند مأموريتى ن

ده اندد، ايمدان داشدته باشدیم و     داى كده پیغمبدران هددايت    طورروز آخرت، ه خداى متعال و ب

راه را تصدديج كندیم و جدی همدان      هدا آنمن باشدیم و  ند متعال مؤى خداوهاكتابهمچنین به 

 دهند، راه ديگرى را پیروى نكنیم.نمان مى هاكتابمستقیمى را كه اين 

را  هللو پیرو پیغمبران راستگوى خدا باشیم و جی آنان كسى را پیروى نكندیم، و يگدانگى ا   

همدین   قائل نمويم و جی او هیچكس را اطاعت نكنیم و تصديج كنیم و در عبادت او شريكى

 مبران ممترک است.غپی اصول تعلیمات دين  د وشوم  نامیده ايمان و عبادت است كه )دين(

 آيدد و آن  كده اشداره كدرديم موضدوع ديگدرى پدیش مدى        بعد از موضوع دين به شدرح  

معدامالت  )شريعت( است، يعنى طرق عبادت و مبدادى و اصدول معیمدت و اجتمداع و قدوانین      

و حدرام و حددود جدايی و     ج و روابط اجتماعى و حدود بین حدالل درمیان بندگان خدا و عالي

 ناجايی. 

براى اينكه پیغمبران هر يك،  اندبودهمختله  ،ها به لحاظ زمان و مللدرآغاز اين شريعت

آندان را  تدال  ورزيدندد   و داده و تربیت شان كرده آموز  اخالق  وملتى را جدا جدا تعلیم 

تكمیل رسید خداى متعدال  مهم به  براى پیروى قانون عظیمى آماده و تیار بكنند. چون اين امر

آن  هایبخشهمان قانون عظیم به دنیا فرستاد و همه  حضرت محمد صلى اهلل علیه وسلم را با

قانون را براى جمیع افراد دنیا نافذ قرار داد. اكنون دين البته همان است كده پیغمبدران گذشدته    
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چندین   هاآنر عوض و دهاى پارينه منسوخ گرديده اند بودند ولى ساير شريعت آموز  داده

هداى معاشدرت و قدوانین معدامالت و     عبادت واسداو  شده است كه در آن طرق شريعتى قائم

 سان هستند. حدود حالل و حرام براى هر يكى از انسانان يك

 شريعت:  احكام شناختن وسايل

 احكام آن دو وسیله داريم: وبراى شناختن مبادى شريعت محمدى 

 سنت. و ديگرى قرآن يكى

است، و تدك تدك الفداظ آن از ندید      ید قرآن كريم كالم خداوند متعالدانم طوريكه ه ب

هائى است كه از رسول اكدرم صدلى اهلل   خداى متعال آمده است، ولى مقصود از سنت روايت

 ما رسیده است.ه علیه وسلم ب

 سراسر حیات رسول اكرم صلى اهلل علیه وسلم از اول تا آخر آن شر  و تفسیر عملى قرآن

ه كده بد   كريم بوده و پیغمبر بیرگوار صلى اهلل علیه وسلم از آغاز بعثت يعندى از اولدین روزی  

رسالت برانگیخته شد، ممغول تعلیم و ارشاد مردم بود تا آنكه مردم زنددگانى شدان را مطدابج    

تعیین فرموده بگذرانند و رسدول اكدرم صدلى     يماناى كه ارضاى خدا و موافج طريج و برنامه

سال به اين كار ممغول بود و در طول اين مدت اصحاب آن حضرت  00یه وسلم مدت اهلل عل

و خويمان نیديك و همسران حضرتش با كمال دقت و عالقه مندى به  _چه زن و چه مرد  _

كل و جیء شئون و  یند، و در بارهكردم رفتار او را پیروى از ند و دادم گو   يمانكالم ا

را بده اجدراى    هدا آنند، گداهى  كردم ن زندگى از او كسب دستور معامالتمان در تمام دورا

كه حاضر و شاهد  . كسان كردم را نهى  هاآنفرمود وگاهى از كار ديگرى امرى مأمور م 

 دند.انرسم گرفتند و اين احكام را بديگران كه غايب بودند بودند، آن امر يا نهى را فرا م 

كده   ، كسدان  دادم  علیه وسلم عمل خاصى را انجام كه پیغمبر صلى اهلل و همچنین وقت  

ندد، و نیدی   كردمد  ابدالغ   راآنگرفتند و بدديگران كده غايدب بودندد     ياد م  راآنشاهد بودند 

اگر حضرت پیامبر  دادم صلى اهلل علیه وسلم بود و عملى را انجام  يمانوقتیكه كسى همراه ا

كرد، يدا او را  مود يا بر او اظهار پسنديدگى مىفرسلم در مورد آن سكوت م وصلى اهلل علیه 

 ند.كردم فرمود، مردم آن موضوع را در خاطر حفظ از آن عمل نهى م 
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 هدا آنمندى و نیك رفتارى تدابع  آمدند، با كمال عالقهكه بعد از اين اشخاو مى كسان  

لدب را از رسدول   آن مطا هدا آنبودند، آنچه را از سابقین و گويندگان اولى شنیده بودندد كده   

ندد و  كردمد  ندد، همده آن مطالدب را بعضدى حفدظ      كردم اكرم صلى اهلل علیه وسلم روايت 

و ايدن   ،دندد آورم ند و روى كاغذ كردم ها را ضبط ها يا حديثبعضى ديگر همه اين گفته

مدا از چده كسدى رسدیده     رای از پیغمبر صلى اهلل علیه وسلم ب یرا هم ضبط كردند كه چه خبر

شد، بدينطريج  ى مختله به تدريج جمعهاكتابها در و روايت هاسپس اين همه گفتهاست. 

 دست مردم رسید.ه هاى پیغمبر صلى اهلل علیه وسلم بمجموعه بیرگى از حديث

ى اسدت  هايه همانئى كه بیمتر قابل اعتماد شناخته شدهاكتاب و هاكتابترين اين ممهور

و امام نسائى  مالك، امام ترمذى، امام ابو داود، امام ابن ماجهكه: امام بخارى، امام مسلم، امام 

 . اندكردهتدوين 

 فقه:

پیموايان اسالم، احكام قرآن و سنت را مورد رسیدگى قدرار داده و   نيتربیرگجمعى از 

شان از ايدن  نمر دادند، و نظر هاكتاببر اساو آن: قوانین مفصل اسالمى را مرتب كرده و در 

 كه اين قوانین را با سهولت در دسترو مسلمانان گذاشته باشند.عمل اين بود 

اين قوانین كه از احكام قرآن و سنت اسدتنباط شدده همدان قدوانینى اسدت كده بندام )فقده(         

 د. شوم شناخته 

براى اينكه هر فردى از افراد امت اسالم صالحیت ندارد كه همه نكات قرآن را به درستى 

د كده  داند مد  هر يكى از افراد بمر علم حدديث را بده ايدن قددر      و راستى بفهمد و همچنین نه

 یتوانندد از عهدده  احكام شريعت را معلوم كند. بدينجهت است كه همه مسلمانان جهان نمدى 

همه زحمت و ممقت را بدراى نظدم و ترتیدب قدوانین و     ن پیموايان بیرگى كه آ گیارىسپاو

 بر عهده گرفته اند، برآيند. -هاى متوالىشبعد از تحقیج مستمر و كوش -ى فقه هاكتابتهیه 

توانندد بدا   ، مدى آسدان  مسلمین جهان عصر حاضر بدا ايدن    تمامچه بدون شك و ترديد، اينكه 

هاى آن پیموايان بیرگدوار  اين شريعت شوند، كوشش احكام شريعت اسالم آشنا شده و پیرو

 است.
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ه سبك و اسلوب ايدن دانمدمندان   ى فقه را بهاكتابدر آغاز امر، بسیارى از رجال اسالم، 

كار، چهدار مدذهب فقهدى بداقى ماندده اسدت، و قسدمت اعظدم          ترتیب داده اند، ولى در آخر

 قرار:  ، بدين1گانه هستندهاى چهارمسلمانان جهان در حال حاضر پیرو اين مذهب

و بدا مسداعدت و ممداورت     رحمةل ا  لل ةه  امام ابدو حنیفده    یلهیبه وسفقه حنفى كه  -0

زفر و ساير علماى بدیرگ مرتدب شدده     ابش: از قبیل امام ابو يوسه و امام محمد و اماماصح

 است.

 امام مالك بن انس ترتیب داده است. راآنفقه مالكى كه  -0

 مرتب ساخته است. راآنفقه شافعى كه امام محمد بن ادريس شافعى  -0

 ه است.فقه حنبلى كه به وسیله امام احمد بن حنبل ترتیب داده شد -1

بعد از رحلدت رسدول اكدرم صدلى اهلل علیده       ی فقه هاى چهارگانهمذهبتنظیم و ترتیب 

كه در ايدن   وسلم در قرن اول و دوم هجرى صورت گرفته است، و بايد دانست كه اختالفات 

زيرا  دناشى از اختالفات فطرى است  و فروع  بوده و خیل  جیيد شوم چهار مذهب ديده 

 راآنحقیقدت   برابر نظر رجال، متعدد قدرار گرفدت و هدر يدك خواسدت     هر موضوعى كه در 

لدو نداچیی باشدد، بدا ديگدران فدرق خواهدد         ناچار آراء و افكار و نظريات هر يدك و ه بداند، ب

كدار و صدادق و زاهدد كده     نیكو اندد بدوده مه آندان پیمدوايانى   كه ه داشت، و لیكن از آنجائ 

را جدايگیين آن قدرار ندهندد، بددين جهدت همده       خواسته اند پیرو حج باشند و هدیچ چیدی   م 

 ند.دانم را بر حج  هاآنمعتقدند و  هاآنهاى مسلمانان براستى و درستى مذهب

 هاىيكى از اين مذهب اينكه پیرو ظاهر امر اين است كه هر كس در هر امرى از امور جی

سدلمانان بايدد پیدرو    گانه باشد راهى ندارد، و نظر بیمتر علماى مسلمان ايدن اسدت كده، م   چهار

 ند:گويم ... ولى در عین حال جمعى از علماء هستند كه  يكى از اين چهار مذهب باشند

گانه باشد، بلكه هر كس به مقددار  اً تابع يكى از مذاهب چهاراحتیاج ندارد كه كسى حتم 

قرآن و سنت را عمالً بدست آورده بايد بدرآن خدود عمدل كندد. لدیكن       كافى علم استنباط از

                                           
ح یث یا سلفی مشهور ان  كه مؤلف محترم به آنها نیز در اخیر ای از مسلمانان دنیا بنام اهلالبته ع ه -1

 ای دیگر هم پیرو مذهب ظاهری هستن . ]مصحح[كن ، و ع ههمین مبحث اشاره می
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ظفندد  ؤند شخصاً احكام را از قرآن و سنت استنباط كنند، متوانم كه علمى ندارند و ن كسان 

ند و به راسدتى و تقدواى او اطمیندان دارندد،     دانم كه هر يك از علماى مسلمین را كه بر حج 

مذكور بايد  یرا نیی، مانند چهار طايفه هاآندسته به اهل حديث معروفند، و  پیروى كنند. اين

 ر حج دانست.ب

 تصوف:

د جی اين كه شما بر وجه مطلدوب  است و نظرى ندار قفه فقط به ظاهر عمل انسان یرابطه

ايد يا نه؟ و اگر قیام به اين امدر كدرده باشدید، ديگدر بحدال      نچه مامور بوده ايد عمل كردهبه آ

فیدت آن  كی كه متعلج به قلدب اسدت و در بداره    قلب شما و كیفیت آن كارى ندارد. اما چییی

 .شود م نامیده 1، تصوفكند مبحث 

آنچه در فقه مورد نظر است اين است كه آيا مدثالً در مقددمات نمداز مطدابج دسدتور و بده       

 ايد يا خیر؟كل مطلوب وضوى خود را انجام دادهش

 ايد يا نه؟ايستاده )كعبه(و يا در موقع نماز روى به مسجد الحرام 

ايد مطابج آن ادا كرده را هاآنلحاظ وقت نماز معین اند، هايى كه به وآيا در نماز ركعت 

 يا نه؟ 

اين كارها را كرده باشید، به حكم فقه نماز شما درسدت اسدت. ولدى آنچده در      یاگر همه

 تصوف مهم است آن حالتى است كه قلب شما بايد در موقع نماز داشته باشد، به اين معنى كه

 ه وانابه كرده ايد يا نه؟آيا در حال نماز نید خداى متعال توب

 و آيا قلب شما از توجه به مطالب دنیوى وشئون مربوط به آن مجرد گرديده يا نه؟ 

                                           
ی هن  زن گی كرده، لهذا اصطالح تصوف را ب ل تزكیه النا مودودی رحمه اهلل چون در شبه قارهمو -1

به كار گرفته است؛ همان طور كه شاه ولی اهلل مح ث دهلوی رحمه اهلل نیز از این اصطالح استفاده 

صوفیه ی قلب است و هرگز خرافات مروج كن ، و مراد این هر دو بزرگوار صرف تزكیه و تصفیهمی

 شود مطمح نظر شان نیست. ]مصحح[كه در شبه قاره مشاه ه می
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را در شما ايجاد كرده و يقین كرده ايد كده خداوندد    و آيا اين نماز ترو از خداى متعال 

ئى در شدما  او بده تنهدا   رضايتجلب  یاز همه چیی خبر دارد و دانا و بینا است، و عاطفه متعال

 بیدار شده يا نه؟ 

 و اين نماز تا چه حد اخالق شما را اصال  كرده است؟  

 اقتضاى ايمان عمل كنید؟ه من صادق قرار داده تا بؤو تا چه حد شما را م

در نمداز   ،اين امور كه هدف و مقصد حقیقى نماز است كه ایهر اندازهه از نظر تصوف ب 

سبت نماز شما كامل خواهد بود، و هر چه از اين جهات به همان ن –حاصل شده باشد  –شما 

 از لحاظ تصوف ناق  خواهد بود. نسبت نماز شما نق  داشته باشد به همان

د كه آيا شخ  اعمال دهم چنین فقه در ساير احكام شرعى بیمتر از اين اهمیت ن و هم 

 كه امر شده انجام داده است يا نه؟ مذهبى را به نحوی

و قلبى و صفاى نیت و صدق طاعت را در قیدام بده ايدن اعمدال مدورد      لیكن تصوف خلو

 د.دهم بحث قرار 

 فرق بین فقه و تصوف را ممكن است با مثلى روشن كرد به اين شر :

اول ايدن اسدت كده آيدا      یكنیدد، وجهده  اگر كسى نید شما آيد از دو وجهه به او نگاه مى

صى از قبیل كدورى يدا لنگدى در او وجدود     داراى بدن سالم و اعضاى كاملى است يا اينكه نق

 دارد؟

 بد شكل و قبیح صورت؟ و آيا خو  شكل و زيبا است يا 

 كهنه؟ یو آيا لباو فاخرى پوشیده يا جامه 

ل و قد خواهید اخالق و عدادات و خصدال و مقددار علدم و ع    دوم اين است كه م  یوجهه

 صالحیت او را تمخی  دهید.

وجه دوم گويا تصوف. چدون بخواهیدد كسدى را بدوسدتى     اول گويا فقه است و  یوجهه 

بگیريد بديهى است از هر دو وجهه خصوصیات او را مورد رسیدگى قرار خواهید داد و البتده  

 دوست خواهید داشت كه ظاهر و باطن و صورت و سیرت او هر دو خوب باشد.



  
 111 : دين و شريعتشممفصل 

 

لحداظ   ريعت ازپسندد كه احكام شست و آن چنان حیاتى را مىنینظر اسالم نیی جی همین 

حسب ظاهر طاعتش درست باشد ولدى  ه كه ب ل كس اظاهر و باطن بطور كامل اجراء شود. مث

رو  طاعت حقیقى در باطن او نباشد مانند بدنى است كه ظاهر  آراسته و زيبدا اسدت ولدى    

 رو  ندارد.

كه كمالیات باطنى همه در او جمع شده ولدى طاعدت صدحیح او درخدور      ل كس او باز مث

 او نیست، مانند مرد صالحى است كه بد قیافه و كور و لنگ باشد. ظاهر

 كنید.  توانید عالقه و رابطه بین فقه و تصوف را درکبا توجه به اين مثال به سهولت مى

هداى  سازد ايدن اسدت كده در دوره   گدازد و چمم را اشكبار م لیكن چییى كه دل را م 

و انحطاط گذاشت و در نتیجه اين همده مفاسدد و   اخیر، پس از آنكه علوم و اخالق رو بیوال 

شدد، و مسدلمانان    زشتى و پلیدى روى داد، سرچممه صداف تصدوف نیدی مغمدو  و كثیده     

داخدل   راآنى گمراه آموختندد و بندام تصدوف    هاامتهاى غیر اسالمى را از بسیارى از فلسفه

كده در كتداب و سدنت     ى بیگانده هارو اسالم كردند، و نام تصوف را بر بسیارى از عقايد و 

تدريج همین اشخاو، خودشان را از قیود اسدالم آزاد  ه ، اطالق كردند و سپس برداصلى ندا

 ساختند و گفتند:

اى ندارد، به اين معنى كه تصوف در وادى خاصدى سدیر   تصوف با شريعت رابطه و عالقه 

قدانون و  ه د و شريعت در وادى خاو ديگرى، و صوفى الیامى ندارد كه خدود  را بد  كنم 

 احكام شريعت مقید سازد!

شنويد، ولى در حقیقت شما غالباً اينگونه اوهام و خرافات را از بسیارى صوفیان جاهل مى

امر، اين حرفها جی خرافات و اكاذيب چییى ديگرى نیست. تصدوفى كده بدا احكدام شدريعت      

 ى ندارد.ارابطه و عالقه اى نداشته باشد، در اسالم هیچ معن

 د قید نماز و حج و زكدات را بمدكند، و هدیچ صدوفى حدج نددارد بدا       توانم نهیچ صوفى  

كه خداى متعال و رسول اكرم صلى اهلل علیه وسلم در اقتصاد و اجتمداع و   حكمى از احكام 

، اندد كدرده معاشرت و اخالق و معامالت و حقوق و واجبات و حددود و حدالل و حدرام بیدان     

و رسول اكدرم صدلى اهلل علیده وسدلم نباشدد و بدراه       كه بطور صحیح پیر مخالفت كند. و كس 
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صلى اهلل علیه وسلم هدايت فرموده مقید نباشد، شايسته آن نیست كه خود   ايمانكه  راست 

 در اسالم نیست. وجهچیهزيرا چنین تصوف  به  درا صوفى اسالمى بنامد

اهلل صلى ق او وحقیقت تصوف عبارتست از دوستى خداوند متعال و پیغمبر صادق و مصد

و آنچه مقتضى اين محبدت و فددا   علیه وسلم تا سرحد حب و فداكارى در راه خداوند متعال 

یغمبدر  و پ یروى احكام خداوند متعالپقدر موئى از ه بنبايد كارى است. اين است كه مسلمان 

 شود.صلى اهلل علیه وسلم منحرف 

 گفتار اينكه: یخالصه

قل از شدريعت باشدد بلكده تصدوف خدال       تصوف اسالمى خال  چییى نیست كه مسدت  

و نیدی   ،اسالمى عبارتست از پیروى احكام شريعت با اخالو و صدفاى نیدت و طهدارت قلدب    

 مفهومى است از محبت و خوف خداى متعال در اطاعتش.

 



 :هفتم فصل

   شريعت احكام

، حقوق آن، حقوق خداوند متعال  مبادى شریعت، حقوق و اقسام چهارگانه

 مردم، حقوق سایر مخلوقات، شریعت دائمى جهانى.شخصى، حقوق 

یم تا بدانید چگونده شدريعت   كنم تمريح  راآندر اين فصل مبادى شريعت و احكام مهم 

و  هدا حكمدت سدازد و چده   اى محكدم و اسدتوار، مقیدد مدى    اسالم حیدات انسدان را بده ضدابطه    

 هائى در اين ضابطه گنجانیده شده است. مصلحت

 مبادى شريعت:

مل كنید، خواهید دانست كه شما در حالى به اين دنیا آمدده  أوضع خود تان ت كه در وقتى

در نهاد شما به وديعت گذاشته شدده اسدت و    ايد كه بسیارى از نیروها از جانب خداوند متعال

را مهمل  هاآنك از ي اقتضا دارد كه هر يك از اين نیروها را در راه خود  بكار بريد و هیچ

 نگذاريد.

بینید كه در نهاد شما عقل و تصمیم و میل و رغبت و نیروى ديد و شدنید  خوبى مىه بشما 

 یو نیروى چمیدن وجود دارد، و دست و پاى شما هر يك نیروئى دارند، و همچندین عاطفده  

یدد، و بده خدوبى    كنمد  نفرت و غضب و شدوق و محبدت و تدرو و طمدع در خدود احسداو       

جهدت بده شدما    فايده نیست، و اين نیروها بد  وها بىيك از اين نیر ید كه هیچدهم تمخی  

 ايد. تاج به همه اين نیروها بوده، بلكه محاندمدهداده ن

 نكته اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه:

رستگارى و موفقیت شما در اين دنیا منوط به اين است كه آنچده فطدرت و طبیعدت ذات     

 جراى اين منظور انجام پذير نیست جی اينكه نیروهائ عملى سازيد، لیكن ا راآنطلبد شما مى

كه به شما داده شده است مصدرف شدود يعندى هدر يدك از ايدن نیروهدا را بده موقدع و در راه          

 خود  بكار بريد.

 شما پوشیده نیست كه: اين معنى بر
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ه وسايلى نیی در دست داريد و براى شما امكان دارد كه اين نیروهائى را كه در نهاد شما ب 

كار بريد. اولین وسدیله از ايدن وسدايل بددن شدما      ه وديعت گذاشته شده است، با اين وسايل ب

اسباب و ابیارى را كه الزم داريد در بدن شما هست، گذشته از اين اسدباب   یكه كلیه داست

گون پخش شده و اين دنیاى وسیع به صورتهاى گونا شمارى درو ابیارها، وسايل و اسباب بى

ید، اين همه افراد بمر كه همه از جنس شمايند بدراى  كنم یار شما است. مالحظه همه در اخت

ها و جمادات همه گیاه همه چهارپايان مهیاى خدمت شما و اين مساعدت شما آماده اند و اين

آن را غیر از خددا كسدى    یو زمین وآب و هوا و حرارت و نور و امثال اين وسايل كه شماره

همده اشدیاء را در ايدن جهدان      : و خداى متعال ايناندشدهیار شما گذاشته د همه در اختدانم ن

گدذار كدردن احتیاجدات    را اسدتخدام كدرده و بدراى بر    هاآن فقط براى اين منظور آفريده كه

 استفاده نمائید: هاآنخودتان از 

 ديگر نگاه كنید. یسپس در واقع امر از وجهه

شدما،   یهمه نیروها فقط براى نفع و استفاده ينید به خوبى تمخی  دهید كه اتوانم شما 

داده شده است نه براى ضرر شما. پس شكل صحیح براى استخدام اين نیروها، همان رای تان ب

صورت نفع و استفاده است نه شكل ضرر و اگر احیاناً در مواردى صورت ضرر داشته باشدد،  

 .بايد تال  ورزيد و خويمتن را از آن نگهداشت

بايدد  هر چیدی  از د: هر شكلى و هر صورتى غیر از اينكه هست درست نیست، يگوم عقل 

د، شدوي مد  خودتدان مرتكدب    یكه عمل مضرى را درباره . مثالً: وقت ی درست شوداستفاده

ه كه هر يك از نیروهائى را كه داريدد بصدورتى بد    د. و همچنین وقت شويم خطائى مرتكب 

البته از خطاكاران محسوب خواهید شد. و نیی اگر يكى  ديگران ضرر برسانید،ه كار بريد كه ب

كار بريد تا يكى از وسائلى را كه در نهاد شدما  ه از نیروهائى را كه در اختیار داريد بصورتى ب

 به وديعت گذاشته شده، مهمل بگذاريد، باز خطاكار شناخته خواهید شد.

ن دورى كنیدد، و اگدر   كده باشدد بايدد از آ    د كه ضرر، هدر ندوع   دهم عقل شما گواهى 

زيادى باشد، بر تحمدل   یدورى كردن از آن براى شما غیر ممكن باشد، يا در ازاى آن فايده

 ید كه در دنیا مردم دو نوع اند:دانم جلو برداشتید، ه ضرر صبر كنید سپس كه گامى ب
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كدار  ه هدائى بد  شان را عمدداً در راه  نوع اول از مردم كسانى هستند كه پاره اى از نیروهای

شدود،  د، يا اينكه باعث ضرر و زيان به افراد ديگر مىكنم قوايمان را فاسد و تباه  برند كهمى

يا اينكه نیروها و اسباب و ابدیار و ادواتدى كده در نهادشدان بده وديعدت گذاشدته شدده مهمدل          

 گذارند. م 

ايمدان  مگدر بددون قصدد،     ددهندد  نوع دوم كسانى هستند كه همه اين كارها را انجدام مد   

 شوند.ها مىز راه خطاكارى مرتكب اين همه كارمحض ا

قدوانین   هدا آنگیرى از شدرارت و بددكارى   ول اشرار و بدكارانند و بدراى جلدو  مردم نوع ا

 را از شرارت باز دارد. هاآنسختى الزم است تا 

زيدرا صدورت صدحیح بكدار بدردن       دندد دانم چیی ناد نوع دوم جاهالنى هستند كه هیچافر

ند، اينها محتاج به علم و دانمى هستند كه راه بكار بردن صدحیح  دانم ائى را كه دارند ننیروه

 بیاموزد. هاآننیروها را به 

شريعت اسالم بدين منظور آمده است كه اين حاجت را سد كند و اين مقصدود را تحقدج   

و مهمدل  ى از ايدن نیروهدا را نديدده بنگاريدد     خواهدد كده هدیچ نیرويد    زيرا از شدما نمد    ددهد

 ى خودتان را محو كنید يا اينكه عواطه تان را از بین ببريد.هابتبگذاريد، يا رغبتى از رغ

 د:گويم شريعت اسالم بمما ن

دنیا را ترک كنید، و در كوه و جنگل و غار بسر بريد، و زندگى را بر خود سخت بگیريد 

 ائب و شدايد خوار كنید.مص یهم شكنید و نفوو خودتان را به وسیله و نیروى حیات را در

وقدت چندین   بدر خدود حدرام كنیدد، هدیچ      راآنهاى زينت حیات دنیا و لذت د:گويم و ن 

كه همه اين دنیا را براى انسان آفريدده، ايدن شدريعت را وضدع      ي خدازيرا آن  دچییى نیست

كندد و  د كه دنیدائى را كده او آفريدده خدراب     شوم كرده است، در اينصورت چگونه راضى 

 بود سازد، و از بین ببرد؟ نا

خداى متعال در نهاد انسان نیروئى به وديعت نگذاشته كه در آن نفعى نباشد و احتیاجى به 

خواهد كه هوده نیافريده است بلكه م ها و زمین چییى را ب آن نباشد. و همچنین در آسمان

اشدته باشدد تدا اينكده     اين دستگاه عالم وجود بر اساو نظامى آمیخته باتدابیر، سیر مسدتمرى د 



  
 مبادی اسالم   118 

  

گون اين جهان را استخدام كند. لیكن ستفاده كند و اسباب و وسايل گوناانسان از هر چییى ا

 اين استخدام بايد بصورتى باشد كه نه كسى بخود ضررى برساند و نه بديگرى.

به همین منظور است كه خداى متعال قواعد شريعت و ضوابط آن را وضع كرده اسدت و   

كه هر چییى را كه براى انسان مضر باشد، اين شدريعت حدرام كدرده و آنچده را     از اينجاست 

براى انسان نفعى در برداشته باشد و بديگرى ضررى نداشته باشد، حالل كرده است. كارهايى 

دهد، شريعت آن همه كارها انسان بخود ضرر رساند يا بديگرى زيان مى هاآنكه از ارتكاب 

همچنین شريعت آن همه كارها را كه براى انسدان مفیدد اندد و بده      را ممنوع قرار داده است و

 دهد. هیچ وجه ضرر رسان نیستند، درست و راست قرار مى

آن مبدئى كه قوام بناى شريعت اسالم بر آن استوار است اين اسدت كده انسدان حدج دارد     

منفعت ذاتى ها و احتیاجاتش بكوشد و در راه تحصیل و خواسته هابتبراى تحقج دادن به رغ

 .خود  هر طور بخواهد تال  كند

لى كده  مندد نگدردد مگدر بده شدك     ولى در عین حال بر او واجب است كه از اين حج بهدره 

يدار و مددگارشدان    تواندد  مد او ضايع نمود بلكه بايد تدا جائیكده    حقوق ديگرى بر اثر نادانى

 باشد. 

متصدور اسدت، شدرع اسدالم      ضرر هر دو در آن ینفع و جنبه یكه جنبه لیكن دركارهائ 

تحمل كند و براى احتدراز از ضدرر شدديد، از     ن بايد ضرر كم را براى نفع زيادد: انساگويم 

 نفع جیئى صرف نظر كند. 

هر چیدیى يدا هدر    ه م است كه، براى هیچ انسانى امكان ندارد كه در هر زمانى، راجع بمسلّ

جهت خداى متعال كه دانا و خبیر است و بداند. بدين  راآنهاى نفع و ضرر عملى، تمام جنبه

ى از اسرار عالم وجود بر او پوشیده نیست، نظام كامدل و صدحیحى را بدراى زنددگى     هیچ سرّ

بسدیارى از مصدالح ايدن نظدام     بده  وضع كرده است، و مردم در قرنهاى قديم بدراى پدى بدردن    

ه، بدا اينحدال هندوز    آگاهى نداشتند، لیكن پیمرفت علم در اين زمان پدرده از روى آن برداشدت  

هر اندازه علم پیمرفت و رشد كندد، مصدالح ايدن    ه ند و بدانم ن راآنمردم بسیارى از مصالح 

كه بر علم ناق  و عقدول ضدعیه خدود شدان      تر خواهد شد. كسان نظام در نظر مردم روشن
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راهى تكیه داشتند، پس از اينكه قرنها ذلیل و درمانده در تاريكى جهالت و خبط و خطا و گم

 فرو رفته بودند، در آخركار ناچار شدند، قاعده اى از قواعد همین شريعت را انتخاب كنند. 

كه بر پیغمبر خدا صلى اهلل علیه وسلم اعتماد كردند و به هددايت و ارشداد او    لیكن كسان 

 روشنائى گرفتند، از عواقب ندادانى و  رهنمائى شدند و از نور ارشادات او صلى اهلل علیه وسلم

 مضرات آن مأمون ماندند.

كه بر اساو قواعد علدم صدحیح و خدال ، وضدع      اين اشخاو همیمه در اجراى قانون  

درک نكدرده   درک كدرده باشدند و چده    راآنپیدروى  دانسدته و مندافع    راآنشده، چه مصالح 

 .اندبودهباشند، مواظب وكوشان 

 آن: چهارگانه اقسام و حقوق

 دى از افراد بمر رعايت چهار قسم حقوق فرض است:به حكم شريعت اسالم، بر هر فر

 حقوق اهلل -0

 حقوق شخصى  -0

 حقوق مردم  -0

  قرار گرفته تدا از آن اسدتفاده   حقوق مربوط به آنچه در اين دنیا تحت استخدام شخ -1

 كند.

بر هر مسلمان واقعى فرض است كه اين چهار قسم حقوق را بداند و بدا كمدال اخدالو و    

 رعايت كند و انجام دهد. راآنامانت و صدق 

شريعت اسالم هر يك از اين اقسام را جداگانه تمريح كدرده و بدراى اجدراى آن طدرق و     

هاى روشنى وضع كرده است تدا اينكده بمدر را در اجدراى تمدام مدواد آن در آن واحدد        برنامه

 حقى از اين حقوق ضايع نمود. گونهچیهكمك كند، به طوريكه در حدود امكان 

 :)حقوق اهلل( خدا حقوق
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مسلمان اين است كه بده خداوندد متعدال ايمدان      یبر ذمه اولین حج از حقوق خداى متعال

له( و پروردگار خود قرار ندهدد و  إداشته باشد و به او شرک نورزد و هیچ كس غیر از او را )

 بیان كرده ايم.  شود كه تفصیل آن را قبالًال اهلل( ادا مىكلمه )ال إله إ یاين حج ايمانى بوسیله

حج دوم از حقوق خدا، اين است كه مسلمان كامال اعتراف كند به اينكه آنچده از جاندب   

داديدم بده تكمیدل     حكده قدبالً توضدی    خدا آمده حج است و هدايت. اداى اين حج، به طدوری 

خدا است. حج سوم از حقوق  یرسد از ايمان به اينكه: محمد صلى اهلل علیه وسلم فرستادهمى

 آيد از اجراى قدانون  بجا آورده شود و اداى اين حج به عمل مى دا اين است كه اطاعت اوخ

بیان كرده و بطوريكه قبالً اشاره كرديم، سنت  راآن، يعنى قرآن كريم تعالكه كتاب خداى م

 توضیح داده و تمريح كرده است.  راآنل اكرم صلى اهلل علیه وسلم رسو

و براى اداى اين حج فرائض و  ،درا پرستش كناو  ست كهحج چهارم از حقوق خدا اين ا

چدون رعايدت ايدن     و ،واجباتى كه ذكر آن در فصل پنجم گذشت بر انسان واجب شده است

حج نسبت به پاره اى از حقوق ديگر اولويت دارد براى اداى آن بايستى تا حدى ساير حقوق 

 را فداى آن كرد.

د، بسیارى از حقوق نفس يدا  كنم نماز يا روزه قیام  ةكه براى اداى فريض مثالً انسان وقت 

حقوق شخصى را از قبیل بیدار شدن صبح به موقع و وضو گرفتن با آب سدرد و صدرف نظدر    

هاى ضرورى روز يا شب، براى چنددين بدار فدداى    كردن از بسیارى كارهاى مهم و گرفتاری

د و كند مد  وشیدن خدوددارى  كند و همچنین در مورد روزه كه از خوردن و نفريضه نماز مى

زند، چنان است كه از بسیارى حقوق شخصى صرف ماه تمام در رمضان لجام بر نفس م يك

 د. نمايم فداى روزه  راآننظر كرده و 

د به اين معنى كه دوسدتى  شوم زكات نیی قسمتى از حقوق شخصى فداى آن   در مسئله

د كده ممدقت   شدو مد  سفر حج نیی مالحظه  د. و در مورددهم خدا را، بر دوستى مال ترجیح 

كده پداى    د و همچندین وقتد   كنم گیرد و مال زيادى را در اين راه خرچ سفر را بر عهده م 

  نمايد. آيد، جان و مالش را فداى آن م مى جهاد به میان
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صرف نظر كردن از حقوق شخصى براى اداى حقوق خداوند متعال، و كم و بیش به نفدع  

 ها است.مین قبیل فداكارىمردم، نیی از ه

بدر عهدده دارد و از او    نماز، مثالً فالن مستخدم كه خددمت شدخ  معیندى را    یدر مسئله

د، براى اينكه كنم كه دارد صرف نظر  گیرد، در موقع معین از خدمتگیارى آقائ حقوق م 

رده باشدد،  است( عبادت كند تا بدينوسیله حج او را ادا ك آقاى بیرگش را )كه خداوند متعال

كمدد و زن و  هداى معدا  و تجدارتش دسدت مدى     و در سفر حدج نیدی از شدئون و مصدروفیت    

 كند.خدا مسافرت مى یخانهه گذارد و بفرزند  را مى

بارى بدون ترديد اداى حج خدا با بسیارى از حقوق شخصدى تمداو دارد، و در موضدوع    

دن او صرفاً براى رضاى خددا  شود، كمتن يا كمته شجهاد نیی كه انسان دست بكار جنگ مى

است و همچنین انسان براى اداى حج خددا، بسدیارى از چییهدائى را كده دارد و در اختیدار او      

د يدا پدولى كده    كند م قربانى  راآنكند، مانند حیوانى كه مال شخصى او است و است فدا مى

 د.نمايم در راه خداوند متعال انفاق  راآنو  كند ممال او است و از آن صرف نظر 

ولى بايد دانست كه خداى متعال براى حقوق خود  حدودى معین كرده است تدا اينكده   

 حقوق ديگران فداى حج او نمود مگر در حد معینى كه از آن گیيرى نیست.

ید كه خداوند متعال در ايدن كدار نظدر    كنم مثال ًموضوع نماز را در نظر بگیريد، مالحظه 

خواهدد، بده ايدن معندى     عنى سهولت و آسايش بنده ا  را م گیرى ندارد بلكه )يسر( يسخت

یدد  توانم كه اگر براى وضو آب در دسترو شما نباشد يا مريض شويد عوض آب از خاک 

)قصر( يعندى كوتداه بخوانیدد و     ید. و اگر مسافر بوديد بايد نماز تان رایناستفاده كنید و تیمم ب

ازكمیده نماز بخوانید و آنچده در نمداز خواندده    ید نمسته يا درتوانم كه مريض باشید  موقع 

 كمد. شود آن هم چنان مقدار كم است كه اداى نماز شما چند دقیقه بیمتر طول نم 

   گويد:مىاسالم   شريعت

كه فرصت داريد و از اطمیندان خداطر برخورداريدد هدر مقددار از آيدات قدرآن كده          وقت 

هداى طدوالنى را   يا النساء يا يكى از اين قبیل سوره البقره يا آل عمران یید مانند سورهتوانم 

 بخوانید، ولى وقتى كه كار داريد طول دادن نماز جايی نیست. 
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و همچنین اينكه هرگاه انسان داوطلبانه و به طیب خداطر بده نیدت )قربدت( يعندى بده قصدد        

ث هداى نافلده را بخواندد باعد    تعدال بعدد از نمداز هداى واجدب، نماز     نیديك شدن بده خدداى م  

خرسندى خداوند متعال است. ولى هیچ وقت راضى نیست كه شما خواب شب و راحتى روز 

خواندن نوافل بگذرانیدد، يدا اينكده    ه را بر خود حرام كنید، يا اينكه وقت كسب و كارتان را ب

زندگى باز بمانیدد و از مسدئولیتى كده در     آنقدر ممغول نماز خواندن بمويد كه از كلیه شئون

 اعتنا شويد. بر عهده داريد بى خداوند متعال برابر بندگان

روزه نیی خداى متعال براى شما تسهیالت زيادى قائل شده است به دلیل اينكه  یدر مسئله

كده مدريض يدا     سال فقط يكماه روزه را واجب قدرار داده و حتدى در مدوقع     یدر تمام دوره

سخت بیمار شد و ترو به ضیاع دار اگر روزه را به تأخیر اندازيد. روزه دیتوان ممسافر باشید 

خود را افطار كند و بر وقدت معدین روزه، جدائی     یبراى او اجازت است كه روزه جان داشت

 دقیقه اضافه شود. نیست كه يك

 وقتدى جدارى دارد كده     دار اجازت اسدت كده خدوردن و نوشدیدنش را تدا     به شخ  روزه

از تاريكى شب جدا و ممدخ  شدود و   سفیدى صبح  ی)خط ابیض از خط اسود( يعنى رشته

كه آفتداب غدروب    به عبارت ويگر وقت سحر از سپیده دم تمخی  داده شود و سپس همین

 كرد و مغرب فرا رسید بايد فورى افطار كند. 

مضان كه مخصدوو  هايى كه پس از سپرى شدن ماه رو باز، هر چند خداى متعال از بنده

وقدت  د ولدى هدیچ  شدو مد  خرسند و شاد  وزه بگیرند،طلبانه و به طیب خاطر رداو، روزه است

د و از كار نرا از دست بده نادار باشند و بنیه و طاقتمهايش همیمه روزهدوست ندارد كه بنده

 ند.نهاى دنیوى عاجی بما

و همچنین خداى متعال انفاق مال را در حد معینى كه به مییان نصاب برسدد واجدب قدرار    

است ولى اگر كسى پس از پرداخت زكات داوطلبانه و با رضاى  داده و آن نیی مقدار ناچییى

خاطر بیمتر از آن مقدار بخواهد در راه خداوند متعال انفاق كندد، يقینداً خداوندد متعدال از او     

 پسندد.او را مى ید و عاطفهشوم راضى 
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د كه تمامى حقوق شخصى و حقوق اهل و عیدالش را فدداى   دهم ولى با اينحال اجازه ن 

انفداق كندد و خدود  را در میدان      تعالى هاى خود  را در راه اويگران نمايد و همه دارائىد

زده نگهدارد، بلكه در اين باب نیی بر او واجب است كه اعتددال و  خالى و حسرتمردم دست

 روى را از دست ندهد. میانه

 یقط بر عهدهكه خداى متعال حج را فند دانم زيرا همه  دحج نیی همینطور است یمسئله

كسانى مقرر داشته كه زاد كافى داشته باشند و قادر بر تحمل زحمت و ممقت سدفر باشدند، و   

زايد بر اين نیی تسهیل ديگرى رعايت شده و آن اين است كه اين فريضده نیدی در طدول عمدر     

شخ  واجد شرايط فرض شده است، و مقرر گرديده كه اگدر امنیدت    یعهده فقط يكبار بر

 فرما شود. ترسى دركار باشد بايد از سفر حج صرف نظر كند تا اينكه امنیت حكم نباشد يا

ديگرى كه در اين باره رعايت شده اين است كه مطابج مقررات اسالمى هر فردى  ینكته

را  هدا آنموظه است كه با داشتن پدر و مادر پیر و از كار افتاده قبدل از سدفر حدج رضدايت     

 غیبت او باعث زحمت و ناراحتى پدر و مادر  نخواهد بود.  تحصیل كند و مطمئن شود كه

حقوق حین اجرای حقوق ديگران را در  رعايتیانات روشن شد كه خداى متعال از اين ب

 خود  تا چه حد لحاظ داشته است. 

كارى حقوق شخصى بر حج خداى متعال آن است كه شخ  مسلمان در فدا نيتربیرگ

زيرا انسان در موقع جهداد جدان و مدال شخصدى و جدان و مدال        دگیردموقع جهاد بر عهده م 

كه قبالً اشاره شد قواعد و مبادى  د ولى بطوریدهم ديگران را محض رضاى خدا از دست 

 زياد، زيان كم را تحمل كند.  د كه شخ  مسلمان براى احتراز از زيانكنم اسالم حكم 

ديج خواهید كرد كه كمتن چند صدد  و اين اصل فكر كنید تص أاين مبد یوقتیكه در باره

يا چند هیار نفر در برابر امحاى حكومت باطل و غلبه ديدن حدج خداوندد متعدال بدر نیروهداى       

يعندى نبدودن     اهريمنى كفر و شرک و الحاد و از بین بردن گمراهى و هدرج و مدرج و اباحیده   

 ین.هاى سنگانيحالل و حرام، در حكم تحمل زيان كوچكى است در برابر چنان ز

هاى سنگین است كه خداى متعدال بدراى احتدراز از آن بده بنددگان      و با توجه به اين زيان 

هاى سبك را تحمدل كدرده و جدان و مدال     منش امر فرموده كه بنام او و در راه او اين زيانؤم
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امر كرده كه فقط آن كسى را بكمدند كده از كمدتن او     هاآنحال به  شان را فدا سازند، با اين

باشد و بر اشخاو عاجی و زنان و كودكان و مجروحان و بیماران تعدى نكنند و جی گیيرى ن

 ند كسى را نكمند.شوم شان دست بكار جنگ كسانى را كه براى حمايت از باطل آن

ند بدون سبب و جهت و بدون احتیاج فسادى به كنم و وقتیكه سرزمین دشمن را تسخیر  

لوب و كمور  تسخیر شد، در میان دشدمنان مغلدوب و   راه نیندازند و پس از آنكه دشمن مغ

گیرند انجام دهند و شكست خورده به عدالت رفتار كنند و هر نوع تعهدى را كه بر عهده م 

بندند، رفتار كنند و همینكه دشمن از معارضه و دشدمنى  كه با دشمن مغلوب مى مطابج پیمان 

 او كارى نداشته باشند.  حج دست برداشت، و از حمايت باطل منصرف شد، به با

ى بده كسدى   كاراى متعال براى حج خود  اجدازه فددا  اين معانى دلیل بر آن است كه خد

 بمر باشد.  یكارى در راه تأمین حقوق انسانیت و خیر و صال  عامهنداده مگر اينكه آن فدا

 شخصى: حقوق 

 نامیدده خصدى  ید دومین قسمت حقوق را كه انسان بدر ذمده دارد و حقدوق ش   توانم اينك 

 د مورد مطالعه قرار دهید.شوم 

د، شايد تعجدب  كنم اگر بگويم: انسان بیمتر از آنكه بر ديگران ظلم كند بر خود  ظلم 

د كه خدود  را بیمدتر از ديگدران    نمايم د و تصور كنم زيرا هر كس چنین احساو  دكنید

د  اسدت، ولدى   د هیچكس اقرار كند كه دشمن شخ  خوكنم دارد و تصور ن دوست م 

 كمى در اين موضوع فكر كنید حقیقت امر بر شما روشن خواهد شد. 

ترين موارد ضعفى كه فطرى و جبلى انسان است اين اسدت كده اگدر يكدى از     يكى از بارز

شد، و از ايدن   بر او غلبه كند، از هر جهت مطیع و منقاد آن خواهد هايشها و خواستهشهوت

 احساو كند و چه نكند. راآناكى نخواهد داشت، چه رهگذر هر چه به او ضرر برسد ب

مستى شده است، اين دلباختگى چمم او را كدور   یشخصى را در نطر بگیريد كه دلباخته

هاى سنگینى به سالمتى جسدم و جدان و مدال و عرضدش     د و در راه تحصیل مستى زيانكنم 

 اند.رسم 
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مند است، و اين عالقه موجب قهشخ  ديگرى را در نظر بگیريد كه به غذاهاى لذيذ عال

مفیددى را بخدورد و خدود  را در ايدن راه هدالک      د كه هر نوع غذاى مفید يا غیرشوم آن 

 كند. 

هاى نفسانى خود  گرديده و كارهائى ید كه بنده شهوتكنم شخ  سومى را مالحظه 

 اند. رسم د كه او را به هالكت و نابودى كنم 

د و بده  كوشد مد  يد كه براى نجات جان و نفدس خدود    مى را در نظر بگیرشخ  چهار

نام تیكیه رو  و براى ترقدى دادن  ه خواهد تهذيب نفس كند، در اين مورد بعبارت ديگر م 

ها خواهد همه لذتد و م كنم كه با خود  دشمنى  د تا جائ كنم نمینى اختیار آن گوشه

، كندد  متناع ج دادن احتیاجات نفس امهايش را زير پا بگذارد و از تحقها و خواستهو شهوت

د، لبداو  دهد مد  انددازه تقلیدل   د و خوردن و نوشیدنش را بدى كنم دارى مثالً از ازدواج خود

كمیدن در اين دنیائى كه پر آيد و حتى از نفسپوشد بلكه از پوشیدن آن بد  م خوب نمى

بدرد و  ها پنداه مد   نگلهاى كوه و درون جآيد بدين جهت به مغارهاز گناه است خوشش نمى

 د اين دنیا اصال براى او ساخته نمده است.كنم خیال 

راى افدراط و تفدريط انسدان در ايدن جهدان و اگدر       بد ها و شواهد كوچكى است اينها نمونه

 بینیم. هاى بسیار زيادى را در گوشه و كنار خود مىبخواهیم در اين زمینه بحث كنیم نمونه

سالم خواستار رستگارى و سعادت انسان اسدت او را بده يدك    كه شريعت ا ولى از آنجائ 

 )نفس تو بر تو حقى دارد(  «وانفسک لل ک حق» د:گويم دهد و حقیقت ثابتى توجه مى

 اين تذكره انسان را از هر كارى كه موجب ضرر و زيان وى باشد از قبیل:

خدوردن   كنندده و از نوشیدن شراب و كمدیدن حمدیش و افیدون و سداير چییهداى مسدت       

مرده، و خون و گوشت خدوک و خدوردن گوشدت سداير درنددگان مضدر و        یگوشت الشه

داند كه اين چییها در تندرسدتى  دارد و هر كس مىموذى و مسموم و حیوانات نجس، باز مى

 و اخالق و نیروهاى عقلى و روحى انسان آثار زشتى دارند.

و بده انسدان    شدمارد ه را حالل مدى بجاى اين چییهاى ناروا، چییهاى مفید پاک و پاكیی و 

 گويد:مى
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 .زيرا بدن تو بر تو حقى دارد( د)خودت را از چییهاى حالل محروم مكن

كندد كده او از   كندد و بده او امدر مدى    و باز شريعت اسالم انسان را از لخت زيستن مندع مدى  

از اعضاى هائى كه خداى متعال در اين دنیا براى او آفريده برخوردار شود و آن قسمت زينت

 شرمى است بپوشاند.بدن را كه لخت بودن آن باعث رسوائى و دلیل بى

د بكوشدد و  تواند مد  د كه آنچده  كنم در مورد تحصیل رزق و كسب روزى به انسان امر 

 د:گويم 

چییى مخواه و  هاآنطرف مردم دراز مكن و از ه )در خانه بیكار منمین و دست حاجت ب

تو اعطدا كدرده اسدت اسدتفاده     ه مگذار و از نیروهائى كه خدا بدر عین حال خودت را گرسنه 

هاى ممروع براى رسیدن به آنچه خداى متعال در زمین و آسمان براى آسدايش  كن، و از راه

 و تربیت تو آفريده بكو ، و وسايل راحتى خودت را فراهم كن. 

كوب نمائیدد  سدر يدك سدره    راآندهد كده  شهوات نفسانى نیی به شما اجازه نمى یدر باره

 را به نكا  بگیريد. ىزند كه كنم گوئى به شهوت جنسى به شما امر بلكه براى جواب

دهد كه )نفس( را خوار كند و خدود را از  و باز براى حفظ عیت نفس به انسان اجازه نمى

 د:گويم هاى حیات محروم سازد و به انسان هاى زندگى و نعمتلذت

نیديدك شدوى و در    خواهى بده خداوندد متعدال   هستى و م اگر تو طالب ترقیات روحانى 

زيدرا در يداد    دآخرت نجات يافته باشى، احتیاج ندارى و مجبور نیستى كه دنیا را تدرک كندى  

هاى خداوندد  هاى زندگى برخوردار شدن و اجتناب از معصیتخداوند متعال بودن و از لذت

ترين اسباب ترين وسیله و نافذه بیرگاينها هم دمتعال كردن و پیروى از قانون و شريعت خدا

 بختى در دنیا و آخرت است. و موجبات رستگارى و نیك

 د:گويم ان حرام كرده و به انسان كمى را بر انسخره شريعت اسالم خودو باآل

تو ه اين )نفسى( را كه بتو داده اند مال تو نیست بلكه مال خدا است، اين امانتى است كه ب

تدو نیسدت و    یبراى مدت معینى استخدام كنى و اين امانت بازيچده  راآنسپرده شده است تا 

 نابود كنى.  راآنتوانى نمى

 خدا: )حقوق العباد( بندگان حقوق
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شريعت اسالم از طرفى به انسان امر كرده كه حقوق )نفس( و بدنش را رعايدت كندد و از   

حقدوق سداير بنددگان     هكندد كد   ءطدورى ادا د كده ايدن حقدوق را    كنم طرف ديگر به او امر 

ى خدود  را  هدا بدت امیدال، شدهوات و رغ   زيدرا اگدر   دخداوند متعال در اين دنیا متضرر نمود

صحیح و بجا استعمال و مصرف نكند مثل اين است كه روحدش را نجدس كدرده و بدديگرى     

 زيان وارد ساخته است.

وردن ربا شكنى و خماء و خیانت و تیوير و مكر و عهدجهت غارت و سرقت و ارت بدين 

بده  د در حقیقدت  آورمد  زيرا نفعى را كه انسدان بدا ايدن وسدايل بدسدت       درا حرام كرده است

 د.كنم ضرر رساندن بديگران حاصل  یلهیوس

زيدرا ايدن    دو همچنین شريعت اسالم دروغ و غیبت و تهمت زدن را حرام قرار داده است 

هاى ناممدروع را  بندیزمائى و شرطآاند. و نیی قمار و بخترسم كارها به بندگان خدا ضرر 

ها مستلیم ضدرر و زيدان هدیاران نفدر     از آنجهت حرام قرار داده كه تحصیل منفعت از اين راه

ديگر است، و نیی غل و غش در هدر جنسدى و غدبن در حدج ديگدران را در كارهداى مدالى از        

 اند تحريم كرده است.رسم جهت اينكه بديگران زيان 

زيرا براى هیچ فردى  دانگییى را حرام كردهد در روى زمین و فتنهو همچنین كمتن و فسا

از افراد بمر حالل نیست كه ديگرى را بكمد يا به امید اينكه مالى را بدست آورد يا دلدش را  

و نیی زنا و عمدل قدوم لدوط را حدرام      .خنك كند، يا به نحوى از انحاء بديگرى صدمه برساند

كند و از طرفى ديگر را فاسد مى ا از طرفى تندرستى و اخالقزيرا اينگونه كاره ددانسته است

دهد، و در پايان كار، درى را در اجتماع رواج مىشرمى و پردهبند و بارى، و بىاباحه يعنى بى

شدود و  ها مىانگییىكند و باعث فتنهدهد، و نسل انسان را فاسد مىهاى پلید روى مىبیمارى

 د.نمايم هاى فرهنگ و تمدن را متیلیل سازد و پايهروابط انسانیت را مختل مى

اينها قیدهائى هستند كه شريعت اسالم بر حیات انسانیت زده است تا اينكه انسان در برابدر  

 تأمین حقوق شخصى، حقوق ديگران را سلب نكند و از حقوق ديگران چییى نكاهد.

انسدان: ايدن انددازه كدافى     ولى بايد دانست كه براى پیمرفت تمدن بمرى و تأمین سعادت 

ديگرى نرسد بلكه در عین حال براى تأمین اين منظدور بايدد عالقده و    ه نیست كه ضرر انسان ب
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ديگر بر اساسى استوار باشد كه همه در راه خیر با يكديگر همكارى كنند ارتباط مردم با يك

وانینى را كده  و در مصالح اجتماعى يار و مددگار يكديگر باشند. در سطور آيندده خالصده قد   

 یم.كنم آورى اى تأمین اين منظور وضع كرده يادشريعت اسالم بر

زنددگى   یدر بداره  الزم استد، بدينجهت شوم روابط بمرى از زندگانى خانواده شروع 

 خانواده نیی نظرى بیفگنیم.

اى از زن و شدوهر و فرزنددان شدان چیدیى     حقیقت امر اين است كه خانواده جی مجموعه

گذارى كرده اين اسدت كده شدوهر    اى را كه اسالم براى خانواده پايهو شالوده .ستديگرى نی

را خدانواده   موظه است براى تحصیل روزى افراد خانواده به كسدب وكدار بپدردازد و آنچده    

زن ايدن اسدت كده     یبدان نیازمند است آماده سازد و از افراد خانواده دفاع كند. ولدى وظیفده  

در آمد شوهر اداره كندد و حدد اكثدر امكدان راحدت و       یبه وسیله كارهاى داخلى خانواده را

 براى شوهر و فرزندانش آماده سازد و به تربیت فرزندانش بپردازد. آرامش را

وقتى  ،ورا احترام كنند هاآنفرزندان اين است كه مطیع پدر و مادر شان باشند و  یوظیفه

 وبراى اينكه نظام خانواده بر اساو خیر  كه بیرگ شدند به خدمت پدر و مادر بپردازند ضمناً

 ع تدبیر را در نظر گرفته است. ون وپیمرفت مصالح سیر كند، اسالم د

مقدرر داشدته كده     واده قدرار داده  وپددر را حداكم خدان    وهر ولین تدبیر اين اسدت كده شد   وا

رى وهدیچ كمد   وكه نظدم هدیچ شدهر     طورهمان وپدر اداره كنند  وهر واده را شوكارهاى خان

اى نظم هیچ مدرسه ویمرفت كند پر باشد، ود حاكمى كه مسلط بر اموجون وامكان ندارد بد

ن واده بدد ورئیس امكان پذير نیست، به همان دلیل محال اسدت نظدام خدان    ود مدير وجون وبد

اگدر هدر فدردى از افدراد      ورت گیرد. واده باشد صور خانومراقب ام ود حاكمى كه ناظر وجو

 ومدرج   ول متوجده كارهدايش نباشدد، هدرج     ومسدئ  ونظر مستقلى باشند  واده داراى فكر وخان

اطمیندان   ون وسدك  وآرامدش   وآسايش  واهد كرد ومت رخنه خوحك یادهوآشفتگى در خان

فرزنددان   وزنش به جانبى ديگدر   واهد رفت وهر به جانبى خواهد بست، شوخاطر رخت بر خ

. پس براى از بین بردن و جلدوگیرى از  اهندگمتوها مواجه خشان با انواع ممكالت و مذلت
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اده ور خدان واده ناگیير است حاكمى داشته باشد كه ناظر بر امووقوع اين گونه مفاسد، هر خان

 اده باشد. وحمايت افراد خان ول تربیت ود مسئتوانم بديهى است فقط مرد  وباشد، 

مدرد اسدت    یهدده معامالت بر ع ومین تدبیر اين است كه چون كارهاى خارج از منیل ود

از  ود، ون داشتن احتیاج شديد از خانه خارج نمد وبد ون جهت وزن اين است كه بد یظیفهو

اند با كمدال  ولیت كارهاى خارج از خانه معاف شده است تا اينكه بتواينجاست كه زن از مسئ

نظدم   و ،د  قیدام كندد  وظدايه خد  وشايسدته، بده    ور بايسته وآرامش خاطر در داخل منیل بط

 خارج شدن زن از منیل مختل نگردد.  یاسطهوالد بوتربیت ا واده وخان

نداشته باشدد بلكده   وقت حج خارج شدن از خانه را  معنى اين عمل اين نیست كه زن هیچ

رد نظدر  وآنچه در ايدن بداره مد    ود ون برواند از خانه بیروتقت احتیاجى باشد مىوبالعكس هر 

اسدت، و آنچده    وظايه اوحقیقى  یكی و دائرهزن مر شريعت است، اين است كه منیل براى

 استعداد دارد در اصال  كارهاى داخلى خانه بكار برد.  و  وه وانائى وت

يابد سعه مىود تكنم اج ايجاد وابطى كه ازدور ون وخ یاده به تناسب رابطهوخان یدايره

اعدد  واى قدهاوبسدتگان هدر خدان    واده وابدط بدین افدراد خدان    وشريعت اسالم بدراى اصدال  ر   و

افراد با يكديگر همكارى كنندد   یضع كرده تا همهومصلحت  ونى بر اساو حكمت وگناوگ

 ر يكديگر باشند: ويا وهمه يار  و

 اد زير است:واده موط به نظام خانومقررات مرب واعد وق یاز جمله

همسدر  مردانى از قبیل مادر با فرزندانش، پدر بدا دختدرانش،    واج زنان وشريعت اسالم ازد

دختدر   و ورضداعى، عمد   بدرادر  واهر وخ واهر و برادر رحمى وپسر، خ ومادر با ربیبه، زن پدر 

هر وش وپسر برادر ، مادر زن  واهر ، خاله ودختر خ و داي  پسر برادر ، وبرادر ، عمه 

ائدد  وزن پسر ، را تحريم كرده است. يكى از ف وهر وزن پسر ، پدر ش ودختر ، پدر زن 

عالئدج بدین ايدن     وابدط  ود است ايدن اسدت كده ر   وممه وو واين تحريم محس بسیارى كه در

 ون تكلده  ومدردان بدد   ونه زنان واينگ ود مانم پاكییه باقى  واين زنان همیمه پاک  ومردان 

 ند. شوم ط ون شائبه با يكديگر مربوبد
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شمرده است اده را حالل وخان اج بین بقیه افرادوازد یابط عالقهواسالم بعد از حفظ اين ر

     نى بگیرد.ومیان افراد افی محبت در ود وده شوقرابت افی تا اينكه قرابت بر

 وطبايع  وكه به عادات  میان كسان  اج دروازد یح است كه عالقهاضو وشن واين معنى ر

ه بدا يكدديگر   كد  بین افدرادی  فقیت نیديكتر است از عالقهوم بهاخالق يكديگر آشنائى دارند 

ارد ودر بسدیارى از مد   وصدیات يكدديگر معرفتدى ندارندد،     وبده خص  وئى نداشدته  آشنا یسابقه

انجامدد،  افدج مدى  وعددم ت  وخصدومت  ه گیرد برت م واجى كه بین بیگانگان صوبینیم ازدمى

را بر ديگران تدرجیح   موزون وكريم، معنى همسر متناسب  واج با كفوبدين مناسبت اسالم ازد

 د. دهم 

شود بر همه قسدم از افدراد بمدر چده غندى و چده فقیدر و چده         متمل مىم هاانسان یخانواده

حقدوقى را   نيتدر بدیرگ د كده  دهم خوشحال و چه بدحال، اسالم مطابج ن  صريح دستور 

كه انسان نسبت به بندگان خدا بر عهده دارد رعايت خويماوندان نیديك اوست، و اين معنى 

و از اينجاسدت كده در قدرآن كدريم و سدنت      ارحام( تعبیر شده است  یدر زبان شرع به )صله

نامندد و آن از گناهدان   قطع ارحدام( مدى  و تأكید شده و قطع اين رابطه را )راً توصیه مكرنبوى 

 كبیره شناخته شده است.

رعايت حال خويماوندان و نیديكان مفهوم وسیعى دارد به اين معنى كه اگر كسدى دچدار   

قدرت مالى كافى دارندد واجدب اسدت كده بده       تنگدستى شود، بر خويماوندان نیديك او كه

سدوى او دراز كنندد، كمدا اينكده در مدورد صددقه حدج        ه كمك او بمتابند و دست معاونت بد 

 خويماوندان بر ديگران مقدم است. 

قانون وضع كرده و دستور داده است كه اگر مردى بمیرد و  براى ارث هم اسالم همچنین 

بايد اين مال در يك محل جمدع شدود، بلكده هدر يدك از      مالى از او بماند چه كم و چه زياد ن

و چون پسر و دختر و زن و شوهر و پدر  ،افراد متوفى بايد از مال او سهمى ببرند تريننیديك

ند، شدو م حج هر شخصى شناخته كسانى هستند كه ذی تريننیديكو مادر و برادر و خواهر 

افراد را از  تريننیديكعیین كند، سهم اين لهذا شريعت اسالم، قبل از اينكه سهم ديگران را ت

اول وجدود   مال متوفى معین كرده است، و ضمناً دسدتور داده اسدت كده اگدر نیديكدان طبقده      
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خويماوندان طبقه دوم داده شود بددينطريج ثدروت يدك شدخ  معیندى بدین       ه نداشته باشند ب

مندد  كده گذاشدته بهدره   ى رثد از ا وت اوفد  شدود وهمده بعدد از   تقسیم مى بسیارى از نیديكان او

 ند. شوم 

میان قوانین عدالم قدديم و جديدد، قدانون اسدالم نظیدر        با توجه به اين معانى بايد گفت: در

دارند تا از قدانون اسدالم   تازه دارند گامهائى در اين راه بر مى هاملتندارد، گويا اينكه بعضى 

 مند شوند.بهره

جهالت و سفاهتى كده دامنگیدر    یبواسطهلیكن تأسه در اين است كه بعضى از مسلمانان 

ز ، تا جائیكده مدرض محدروم كدردن دختدران ا     اندكردهشان شده شروع به مخالفت اين قانون 

هاى پاكسدتان و هندوسدتان مخصوصداً در دهدات شدايع      میراث در بسدیارى از ندواحى كمدور   

 است.، با احكام قرآن كريم حالنكه اين ظلم شنیع و مخالفت صريح و واضاگرديده، ح

بعد از مسدئله روابدط خدانواده، موضدوع روابدط بدا دوسدتان و همسدايگان و اهدل محلده و           

سروكار پیدا  هاآنهممهريان و هموطنان و همچنین اشخاو ديگرى كه در شئون مختله با 

 آيد. كنیم، پیش مىمى

د كه با همه اين اشدخاو بدا صدداقت و راسدتى و درسدتى و عددل و       كنم ما امر ه اسالم ب

احتدراز   هدا آنرفتارى بدا  هیچ فردى را اذيت نكنیم و از بدزبانى و بد سن خلج رفتار كنیم وح

مردگدان   یيار و ياور يكدديگر باشدیم و از بیمداران عیدادت كندیم و در تمدییع جندازه        كنیم و

شركت كنیم، و اگر فردى از اين افراد دچار مصیبتى شود به همدردى و دلدارى او بمتابیم و 

مندان و درمانددگان محرمانده و آشدكارا كمدك كندیم و از كودكدان يتدیم و        ان و نیازبه بینواي

كداران   زنان دلجوئى كندیم و گرسدنگان را اطعدام كندیم و برهنگدان را بپوشدانیم و بده بد        پیره

 همراهى كنیم تا اينكه براى خودشان كسب و كارى پیدا كنند.

راف و عیاشى و خوشگذرانى مصرف ما فضلى كرد، نعمت خدا را در راه اسه و اگر خدا ب

هداى  نكنیم، و نیی شريعت اسالم خدوردن و نوشدیدن در ظدرف طدال و نقدره و پوشدیدن جامده       

 دد كه پولى را در عیاشى و طرب، بیهوده خدرچ كندیم  دهم ابريممى را حرام كرده و اجازه ن

د استفاده قرار زيرا ثروتى را كه ممكن است صدها و هیارها نفر از بندگان خداوند متعال مور
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دهند، سیاوار نیست كه يكفرد معینى هر طورى كه بخواهد، و هر طور شهوت او حكم كندد  

 مصرف نمايد! راآن

ند رمج حیاتمان قرار دهند اگر مبدل به يدك  توانم مالى را كه هیاران نفر از بندگان خدا 

در آوريدد و روى   صدورت زيندت آال تدى   ه گردن تان بیاويیيد يا به رشته جواهرات كنید و ب

مییهاى خودتان بگذاريد يا بده شدكل ظدروف طدال و نقدره در آوريدد يدا بصدورت فرشدهاى          

هاى مصدنوعى كده در   یمت در آوريد و زينت اطاق تان قرار دهید يا در راه آتش بازىقگران

 است. د خرج كنید، البته ظلمشوم هوا دود 

چه ثروت داريد از شدما بگیدرد بلكده    مقصود از اين دستور اين نیست كه اسالم بخواهد آن

كلیه ثروتى را كه از طرف پدر و مادر بمما رسیده است مال شما و حدج ممدروع شماسدت و    

و جايی است كه در لباو و خوراک و  ،داريد كه از ثروت تان بهره مند شويد راآناستحقاق 

ن غدرض اصدلى از   شدما داده نمدان بدهیدد، لدیك    ه  منیل و مركب تان آثار نعمتى را كه خدا ب

ى داشته باشید و جوياى آمیخته با اعتدال و صرفهتعلیمات اسالم اين است كه زندگانى پاكییه

عطا كرده، حقدوق  شما ه در كمالیات يعنى تمريفات زندگى افراط نكنید بلكه در آنچه خدا ب

ايدت  كیمدان و همده فرزنددان آدم را رع   ماوندان و دوستان و همسايگان و هموطنان و هميخو

 كنید.

وسدیعترى كده ممدتمل بدر همده       یتنگ خارج شده و به دايدره  یید از اين دايرهتوانم حاال   

 باشد، نظر افگنید.  مسلمین جهان

وسیع قوانین و ضوابطى را وضع كرده و بدينوسیله همه مسدلمانان را   یاسالم در اين دايره

رى گدارى بايكدديگر همكدا   هییاده كه همه در كارهاى خیدر و نیكوكدارى و پر  طورى قرار د

گار يكديگد باشند و تا حدود امكان اجدازه ندهندد پلیددى و زشدتكارى در     كنند و يار و مدد

 روى زمین سر بلند كند.

 كنیم:در سطور آينده به پاره اى از اين قوانین اشاره مى

اسالم براى حفظ اخالق اجتماعى، امر كدرده اسدت كده زندان و مرداندى كده در اجتمداع         

راى روابط ممروعى نیستند بصورت آزاد با يكديگر آمیی  نداشته باشند و امر كرده است دا
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هدا  و دسدتور داده اسدت كده زن    ،اى داشته باشند غیر از محدیط مردهدا  كه زنها محیط جداگانه

همت و سعى شان را صرف انجام وظائه مربوط به زنددگانى خدانواده نمايندد، ضدمناً اجدازه      

خارج شدن از منیل شدند، زيندت و زيدورى نداشدته باشدند     ه ان محتاج بداده است كه اگر زن

رعايدت نمايندد و    بلكه با لباو ساده بیرون روند و حجاب را با كمال خوف از خداوند متعدال 

كار نباشد صورت و دو دستمان را نیی بپوشانند ولى  كه به حقیقت احتیاج شديدى در مادام 

و دو دستمان را باز نگاه دارند. ايدن عمدل در اصدطال      فقط در موقع لیوم مى توانند صورت

 د. شوم  نامیده)حجاب(  شرع

صورت زنان ديگر )غیدر از زن  ه از جهت ديگر اسالم به مرد امر كرده كه از نگاه كردن ب

خود ( اجتناب كند و اگر چمم مرد بدون قصد و عمد بر روى زن ديگرى افتداد، چمدمش   

بدار ديگدر معیدوب اسدت و      زن نگاه نكندد، نگداه كدردن    ورت آنرا بر گرداند و ديگر بار بص

 تر است.كوشش براى آمیی  با زنان غیر، معیوب

كند كه اخالقش را حفظ كند و نگدذارد در قلدبش   هر زنى و هر مردى حكم مى یوظیفه

ازدواج ممدروع، بیددار    یفیه، براى شهوات نفسانى خارج از دايرهخمیل و رغبتى ولو بسیار 

 چه رسد به آنكه داراى چنین قصدى باشد يا در راه چنان قصدى كوشش كند!.  إشود

ناف و سر دو زانو را براى مرد  یاسالم به منظور حفظ اخالق اجتماعى باز گذاشتن فاصله

حتدى   دسدت( را  یو هچنین كمه تمام اعضاى بدن زن )جی صورت و پنجه إلمنع كرده است

 نموده است. خويماوندان حرام  تريننیديكبراى 

شدود، و بدراى هدر زن و مدردى     مدى  نامیدهاين عمل در اصطال  شرع )ستر( يعنى پوشش 

 واجب است كه بر اين امر مواظبت كند. 

حیا در نهاد مردم رشد كند و فواحش و  ینظر اسالم در اين باره اين است كه اصل و ماده

 كمداند، در انحطاط اخالقى، مدى و  -بند و بارىيعنى بى -منكرات كه مرتكبش را به اباحیت 

 میان مردم شايع نمود. 
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انگیدی و لهدوى را كده باعدث فسداد اخدالق انسدانى و موجدب تهیدیج          هاى طرباسالم كار

د شدو مد  ن امدوال شدخ    تشهوات پست و باعث تضییع اوقات و تباهى تندرستى و از بین رف

 پسندد.نمى

نمداط و نیدروى    ،تقويت رو  ذات خود چییى است ضرورى براىه بدون ترديد تفريح ب

 عمل در انسان، و پرور  رو  حیات براى عمل و اقدام امرى است الزم. 

و لهدو يدا تفدريح نبايدد      .تفريح بايد ايجاد نماط كند و رو  را تدر و تدازه نگداه دارد   لیكن 

صددورتى داشددته باشددد كدده رو  را تاريددك و كثیدده نمايددد. لددیكن كارهددائى طددرب انگیددی و 

پست و پلیدى كه هیاران نفر مجتمعاً دور هدم نمسدته و حدوادث فرضدى و      ريحات زشت وفت

بندد و بدارى و انحطداط    هداى سداختگى مملدو از بدى    وقايع موهومى از ارتكاب جرائم و منظره

هاى زشدت و  نتیجه اى جی فساد اخالق و تقلید كنند،سینما مماهده مى یاخالق را روى پرده

 د. شوم ز آن حاصل نا ی دشمنهاى نكوهیدهقبیح و عادت

اسالم براى حفظ يگدانگى و سدعادت اجتمداعى مسدلمانان امدر اكیدد صدادر كدرده كده از          

ب و تفرقه اجتناب كنند، و دستور داده است كه حیمخالفت با يكديگر بپرهییند و از عوامل ت

اگر در كارى با يكديگر اختالف پیدا كردند با اخالو و حسن نیت به كتداب خددا و سدنت    

اكرم صلى اهلل علیه وسلم مراجعه كنند و هر گاه بارى در آن امر اتفداق نظدرى حاصدل     رسول

خدا وا گذارند و دست از نیاع و دشمنى بدر دارندد و در كارهدائى كده     ه نكردند، امر شان را ب

متضمن صال  و رستگارى همگانى و سعادت عمدومى اسدت بدا يكدديگر همكدارى كنندد و       

مردان شرور و فتنه انگیی دورى كنندد و نیدروى خودشدان را ضدايع      مر باشند. و ازمطیع اولواأل

 آبرو و رسوا ننمايد. هاى داخلى بىجنگ یلهیبه وسنسازند و ملت شان را 

اسالم به مسلمانان اجازه داده است كه علوم و فنون را از غیر مسلمانان فرا گیرند و طدرق   

زيدرا   دزندگى خودشان را تمبیه ديگران بسازندبیاموزند: لیكن اجازه ندارند كه در  راآننافع 

ذلدت و خدوارى و زيردسدتى    ه كده بد   كند مگر وقت هیچ ملتى به ملت ديگرى تمبیه پیدا نمى

 خود و به برترى و ترقى ديگران اعتراف كرده باشد.
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و نیدی بدديهى    .ترين انواع عبوديت و بندگى اسدت ترين و كثیهو اينچنین اعترافى از پلید 

قطعدى آن انقدراض مددنیت     یاعترافى حاكى از مغلوبیت و انحطاط است و نتیجه است چنین

كننده است. و به همین مناسبت رسول اكرم صلى اهلل علیه وسلم همه مسلمانان را از قلیدملت ت

 .اندداشتهى بیگانه و اختیار تمدن آنان بر حذر هاملتپیروى 

قدرت هر ملتى وابسته به لباو يا طرز فهمد كه و هركسى كه اندک عقلى داشته باشد مى 

زندگى آن ملت نیست بلكه منوط به علوم و حسن تنظیم و انضباط و نیروى عمل آنسدت. در  

آنچه را كه موجب نیرو و ترقى  دىستار قدرت و كمال ترقى باشد باكه خوا اينصورت كس 

اسدت رغبدت    هدا ملدت و كمال شده فراگیرد و به آنچه باعث ذلت و خوارى و سر افگنددگى  

از  راآنهاى ى ديگر نمود و حیات ملى و ارز هاملت یضمیمهاينكه خره و باآل ،نمان ندهد

 دست ندهد. 

خدايان ه نظرى معامله كنند و بمسلمانان اجازه ندارند كه با غیر مسلمانان با تعصب و كوتاه

ت كنندد و همچندین   اهاند  هدا آنشان فحش بدهند يا به بیرگان شان طعن بینند و يدا بده اديدان    

اجازه ندارند كه با ديگران آغاز خصومت كنند و مادامیكه غیر مسلمانان نسدبت بده مسدلمانان    

مسلمانان ايدن   یوظیفه .خواستار مصالحت و مسالمت باشند و به حقوق مسلمانان تعدى نكنند

 ند. جوئى و ساز  رفتار كناست كه نسبت به آنان با مصالحت و مسالمت يعنى با رو  صلح

ما گذاشته اين است كه بكوشیم ی مهمى كه شرف و افتخار اسالمیت ما بر عهده یوظیفه

كده مسدلمان    انسانى را نسبت به كسان  یتاحد اكثر عواطه محبت و مواسات و اخالق عالیه

سلمانان اگر آمیخته نمان دهیم و همچنان توجه داشته باشیم كه رفتار ما با غیر م نیستند از خود

نظرى باشدد، ايدن عمدل مخداله احكدام اسدالم و       اخالقى و ستمگارى و كوتاهعصب و بدبا ت

اساسى قیام مسلمانان جی اين نبوده و نیست  یزيرا عامل اصلى و انگییه دفطرت مسلمانى است

انديمدى  صددر و بلنددى نظدر و صدال      یكه مسلمانان از لحاظ حسن اخالق و شدرف و سدعه  

بده  ايمدان بمدوند و در عدین حدال      ان به آنان تأسى كنند و پیروممج باشند تا همه مردم جهسر

اسدالم كده مبندى بدر حدج و       یقلوب ديگران را به مبادى پداک و پداكییه   رفتار نیك، یلهیوس

 عدالت است جلب كنند. 
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 مخلوقات: ساير حقوق

 :ميیگو میم و كنم اينك چهارمین نوع حقوق را براى شما به اختصار تمريح 

انسان را بر بسیارى از مخلوقاتش برتدرى داده و بده او اجدازه داده اسدت كده       خداى متعال

قددرت و نیروئدى كده     یلهیبده وسد  را  هاآنمتصرف و حاكم بر بسیارى از مخلوقاتش باشد و 

 نفع خود  استخدام كند.ه را بان خود  قرار دهد و آن یدارد مطیع اراده

ترين مخلوقات خدا است حقى دارد گیيدهبره انسان در روى زمین بهترين و ك از آنجائ  

دارای كه چنین طرز و رو  در برابر سداير مخلوقدات بكدار بدرد ولدى ديگدر مخلوقدات هدم         

 . باشندم حقوقى چند در برابر انسان 

يدك از   از جمله اين حقوق يكى اين است كه انسان بدون داشتن احتیاج شديد نبايد هیچ

كه نداگیير و   ضررى يا اذيتى برساند و فقط در موقع  هاآنه باين مخلوقات را از بین ببرد يا 

و بدراى اسدتخدام و    ،اى ضدرورى وارد سدازد  ضدرر و صددمه   هدا آنبده   تواند معالج باشد ال

 ترين طريج را انتخاب كند. بردارى از اين مخلوقات بهترين و عادالنهبهره

مثالً به انسان اجازه  ،ه كردهفاضا شريعت اسالم در راه اجراى اين منظور احكام متواترى را

نداده است كه حیوانى را جی براى تغذيه يا براى احتراز از ضرر و زيان بده قتدل برسداند، و بدا     

از بدین   تأكید تمام امر كرده كه هیچ حیوانى را جی در مورداحتیاج شدديد و بدر سدبیل تفدريح    

را بده عندوان )ذبدح( مقدرر     نبرد، و باز در مورد كمتن حیوانات حالل گوشت، طريدج خاصدى   

 د. شوم داشته كه براى بدست آوردن گوشت نافع بهترين طريج شناخته 

بايد دانست كه هر طريج غیر از طريج )ذبدح اسدالمى( اگدر بدراى حیدوان حدالل گوشدت        

برد و باز هر طريقى غیر از زحمت تر است در عوض بسیارى از فوايد گوشت را از بین مىكم

تر است زحمدت  عت اسالم تعیین كرده اگر براى حفظ فوايد گوشت نافعهمین طريج كه شري

 و اذيتى بیمتر براى حیوان دارد. 

 ده است. شبا قساوت و اذيت در اسالم شديداً نهى  كمتن حیوان حالل گوشت
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كمتن حیوانات درنده و حمرات سمى را بدان جهت مجاز دانسته كه قدر و ارز  حیات 

متر است معذلك اجازه نداده است كه حتى درندگان را با عذاب و بمر از حیات درندگان بی

 اذيت و شكنجه بكمند. 

كمى مورد استفاده قدرار  را كه براى سوارى يا بارو نیی اسالم گرسنه نگاهداشتن حیواناتى 

د كه زايد بر طاقت و اسدتعدادى  دهم اجازه ن وجهچیهو به  ،یم شديداً نهى كرده استدهم 

 وارد آوريم.  هاآنتحمیل شود يا به سختى ضربتى بر  هاآنى بر كه دارند بار

و باز اسالم حبس كردن پرندگان را بدون ضرورت مكروه دانسته نه صرف پرندگان بلكه 

رای د كه به اشجار هم صدمه و زيانى وارد آوريم، و در اين مورد نیی بد دهم اسالم رضايت ن

درختهدا را بچیندیم لدیكن حدج ندداريم بددون احتیداج        هاى ما اجازه داده است كه گلها و میوه

شاخى را قطع كنیم يا درختى را از ريمه در آوريم، از اين بداالتر صدرف نظدر از نباتدات كده      

د كه حتى چییى را كه فاقد حیاتست ضايع سازيم، بددلیل  دهم داراى حیاتند، اسالم اجازه ن

 ج منع كرده است. اينكه حتى از ريختن آب و ضايع ساختن آن بدون احتیا

 دائم: جهانى شريعت

مختصدر و كوتداهى اسدت از احكدام و قدوانین آن       یه بیبان قلم تمريح شد خالصده آن چ

پیغمبر اسالم محمد صدلى اهلل   یوسیلهه كه ب و مقررات درخمان  انظمه)شريعت بیضاء( يعنى 

و  ،حمت شدده اسدت  انسانان و براى هر زمان مر یعلیه وسلم از طرف خداى متعال براى كلیه

د مگدر عقیدده و   كند م بمرى را از بمر ديگر جدا ن ،بايد دانست كه در اين شريعت هیچ چیی

 عمل.

كده بدین    هدائ  هدا و دياندت  و باز بايد به اين نكته توجه داشت كه در حقیقت همه شريعت

يع جهدانى  ند شراتوانم ن اندشدهن اد يا وطن يا رنگ تفاوت قائل  یافراد بمر بر اساو مسئله

ن بصورت فدردى از ند اد ديگدر    زيرا به حكم طبیعت محال است فردى از يك ن اد معیّ ددباش

شدوند و  شناخته شود كما اينكه براى همه مردم زمین امكدان نددارد كده همده در هدم فمدرده       

زمین معینى بدانند و آن سرزمین را وطن خاو شان بمناسدند،  خودشان را محدود به يك سر

حبمى يا زردى چیندى يدا سدفیدى فرنگدى را از فطدرت و       امكان ندارد سیاهىكه  همانطوری
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میدان ملدت    هدائى جدی در  د كه چندین دياندت  كنم طبیعت او زايل كنیم، پس ظاهر امر حكم 

م شريعت جهانى ها اسالد و باقى بماند ولى در برابر همه اين ديانتدوام بیاورد توانم معینى ن

  :اسالمى بگرايد و بگويد یعقیده هر فردى كه به آورده است، و

 رسول اهلل( ال اهلل محمدٌإله إ)ال 

كه ساير مسلمانان بر خدور دارندد،    د داخل در امت مسلمان شود و از همان حقوق توانم 

ارى ندارندد. از همده   كدام اعتب و يا وطن هیچ زيرا در اين شريعت ن اد يا لسان دبهره مندگردد

م و قوانین آن مبنى بر اعتدراف و تصدديج امدت يدا     شريعتى است داياين شريعت  مهمتر اينكه:

مبدأ و اصدل   ملت خاو يا بر اساو عادات و رسوم زمان محدود و معینى نیست بلكه مبنى بر

كه اين فطدرت در هدر زمدان يدا حدالى       و از آنجائ  .ى است كه ذاتى و جبلى انسان استفطر

كده بدر     يهاد پس اين سنن و نظامدهم روى ن نه تغیرى در آنوگثابت و پايدار است و هیچ

گذارى شده، در هر زمانى و هر حالى بده همدین صدورت ثابدت و پايددار و      اساو فطرت پايه

 جاويد خواهد ماند. 
 هلل رب العالمين ن الحمدأو آخر دعوانا 

 :بگويیميعنى آخرين دعاى ما اين است كه 

 جهانیان استاست كه پروردگار  ي خداحمد و سپاو مخصوو آن 

 

 


